


ค ำน ำ 

 หนังสือ “ติดปีกควำมคิด จำก HiPPS รุ่น 9” เป็นการรวบรวมบทความ
ของผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อฝึกอบรมระยะสั้น (ในประเทศและต่างประเทศ) ซึ่งเป็นทุน
ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงรุ่นใหม่ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์  ข้อคิด  รวมถึงข้อ เสนอแนะเพื่อพัฒนาส่วนราชการที่ ได้ รับ 
จากการฝึกอบรมในหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะ 
การท างานส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยส านักงาน ก.พ. 
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  
 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินทางไปศกึษา
ดูงานในต่างประเทศของผู้รับทุน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 26 - 30 
พฤศจิกายน 2556 จ านวน 28 คน จาก 25 ส่วนราชการ 
 ส านักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้และประสบการณ์ของผู้รับทุน 
ที่ได้ถ่ายทอดออกมาในแง่มุมต่างๆผ่านบทความนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่จะได้
ทราบถึงการเตรียมความพร้อมของราชอาณาจักรกัมพูชาต่อการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 นี้ ตลอดจนสามารถน ามาปรับใช้เพื่อพัฒนางาน พัฒนา
ระบบราชการและประเทศในภาพรวมได้ต่อไป 

ส านักงาน ก.พ. 

สิงหาคม 2557 
 
 

หมำยเหตุ บทความท้ังหมดน้ีเขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้รับทุน ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม เน้ือหาในบทความ
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซ่ึงไม่ผูกพันกับหน่วยงานต้นสังกัดและส านักงาน ก .พ. 
แต่อย่างใด 



ค ำนิยม 

 ในปัจจุบัน ภาคราชการไทยก าลังเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกหลายรูปแบบ อาทิ วิกฤติโครงสร้างอายุซึ่งน าไปสู่ปัญหาการขาดแคลน
ก าลังคนในอนาคตอันใกล้ การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ใน
ปี 2558 นี้ เป็นต้น ไม่เพียงแต่ภาคเอกชนเท่านั้นที่จะต้องปรับตัว ภาครัฐเองก็ต้อง
ตระหนักถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากภูมิภาคาภิวัฒน์ (Regionalization)  
นี้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส านักงาน ก.พ. ซึ่งถือเป็นองค์กรด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของระบบราชการ ก็มีภารกิจส าคัญในการเตรียมและพัฒนาก าลังคน
ให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแนวคิดส าคัญนี้เอง 
ที่น าไปสู่การริเริ่มด าเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ซึ่งเป็นระบบ
บริหารก าลังคนคุณภาพของภาคราชการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา
ข้าราชการให้เป็นคนเก่ง คนดี อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อม  
ให้เป็นผู้น าที่มีคุณภาพในอนาคต โดยส านักงาน ก.พ. มีหน้าที่หลักในการด าเนินการ
พัฒนาข้าราชการกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับกรอบการฝึกอบรมและพัฒนา 
(Training and Development Roadmap) และบริบทของการเปลี่ยนแปลง  
 ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ. ร่วมกับคณะที่ปรึกษาได้มีการศึกษาและวิเคราะห์
ประเด็นในด้านการเตรียมข้าราชการไทยเพื่อพร้อมรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยผลการศึกษาช้ีให้เห็นเด่นชัดว่าข้าราชการต้อง ได้รับการเตรียมพร้อมในมี
คุณสมบัติใน 3 ด้าน ได้แก่ 
 1) มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) คือ การมีสมรรถนะในการท างาน 
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ท างานเป็นทีม มีองค์ความรู้เชิงลึกในงานท่ีตนท า 
 2) มีความเป็นนานาชาติ (International) คือ การที่บุคลากรมีสมรรถนะ 
ที่เปิดกว้างทางความคิด และมีทักษะในทางปฏิบัติอย่างยืดหยุ่น และคล่องตัว 
ในบริบทนานาชาติ และ 



 3) มีความเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator) คือ การที่บุคลากรมีสมรรถนะ 
เป็นผู้ที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากข้อตกลงของประชาคม
อาเซียน ท้ังในและต่างประเทศอย่างรู้เท่าทัน และมีภาวะผู้น าเชิงรุก 
 ด้วยตระหนักถึงความจ าเป็นในการเตรียมข้าราชการให้พร้อมกับกับบริบท
ของการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่ก าลังมาถึงนี้ ส านักงาน ก.พ. จึงได้จัดสรรทุน
รัฐบาลเพื่อฝึกอบรมระยะสั้น (ในและต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 
เป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และ
ฝึกอบรมในทักษะที่จ าเป็น รวมถึงได้ศึกษาดูงานจากหน่วยงานช้ันน าในประเทศ 
ในภูมิภาคอาเซียน โดยแบ่งกลุ่มการศึกษาดูงานออกเป็น 3 ประเทศ ได้แก่ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ประเด็นในการศึกษาดูงานเน้นไปในด้านของการบริหารจัดการและ
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในด้านของการค้า
และการลงทุน การพัฒนาการเกษตร และนโยบายรวมถึงแผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน 
นอกจากนี้ ผู้รับทุนยังได้บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการ
น าเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งถือได้ว่าหลักสูตรดังกล่าวเป็นการเตรียมข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงรุ่นใหม่ให้พร้อมครบถ้วนท้ัง 3 ด้าน ทั้งในมิติของ ความเป็นมืออาชีพ 
ความเป็นนานาชาติ และความสามารถในการเป็นผู้สนับสนุน 
 หนังสือ “ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9” ชุดนี้ ประกอบด้วยหนังสือ
รวบรวมบทความ 3 เล่ม อันเป็นผลผลิตที่ได้จากการศึกษาดูงานแยกรายประเทศ  
โดยได้รวบรวมบทความถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แง่คิดและข้อเสนอเพื่อพัฒนา
ส่วนราชการของผู้รับทุนทุกคน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการน าไปต่อยอดพัฒนาระบบ
ราชการและเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้อ่านต่อไป 
 
 

    (นางสาวรังสิมา  จารุภา) 
          รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

             เลขาธิการ ก.พ.                    
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บทวิเคราะห์ : องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน  
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในบริบทของ National Identity 

นางฐิติรัตน์  ประกาศสุขการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 จากการฝึ กอบรมระยะสั้ น หลั กสู ตรการ เสริ มสร้ า งคุณลั กษณะ 
ส่วนบุคคลและทักษะการทํางานสําหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจําปี 2557  
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2556 โดยได้มีการศึกษา
ดูงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น แผนการพัฒนาประเทศ 
การค้าการลงทุน การกระจายอํานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น รวมไปถึงด้านแรงงาน 
ด้านสาธารณสุข และด้านวัฒนธรรม ทั้งนี้ เนื่องจากผู้เขียนมาจากสํานักงานเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ  จึงวิ เคราะห์องค์ความรู้ต่ างๆ ที่ ได้จากการศึกษาดูงาน  
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในบริบทของเอกลักษณ์ของชาติ อันประกอบด้วย สถาบัน
ชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงระบอบการปกครองของประเทศ 
ดังนี ้

องค์ความรู้ด้าน National Identity ของราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ชาติ : ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศท่ีตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทร
อินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร
ประมาณ 14.1 ล้านคน (ประมาณการปี พ.ศ. 2555) ในอัตราส่วนชาย : หญิง ร้อยละ 
45.3 : ร้อยละ 54.7 โดยร้อยละ 64.3 ของจํานวนประชากรในประเทศอยู่ใน 
วัยแรงงาน (15 – 64 ปี) ซึ่งจากโครงสร้างประชากรของราชอาณาจักรกัมพูชาจะเห็น
ว่า แม้จํานวนประชากรในประเทศจะไม่มาก แต่ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทํางาน จึงเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยสําคัญที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และถือเป็นจุดแข็ง 
ในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
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และไม่ต้องการทักษะสูง ซึ่งขณะนี้อุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวสูงได้แก่ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สิ่ งทอ และจากการที่สัดส่วนของหญิงมากกว่าชาย 
ราชอาณาจักรกัมพูชาได้ให้ความสําคัญในการยกระดับความเสมอภาคหญิง – ชาย 
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบทบาทสตรีมากขึ้น จะเห็นได้จากการจัดตั้ง Ministry 
of Women’s Affairs เพื่อรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะ  
 ในปี 2556 ประชากรร้อยละ 20 ของประเทศยังอยู่ในระดับต่ํากว่า 
poverty line มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวน้อยกว่าวันละ 2.71 ดอลล่าห์สหรัฐ ในขณะที่ค่า
ครองชีพค่อนข้างสูง ยกตัวอย่างเช่น ราคาน้ําอัดลม 1.34 ดอลล่าห์สหรัฐ ต่อ กระป๋อง 
หรือ ก๋วยเตี๋ยวลูกช้ินราคา 2.5 – 3.75 ดอลล่าห์สหรัฐ ต่อ ชาม เมื่อวิเคราะห์แล้ว 
จะพบว่า สาเหตุที่ค่าครองชีพสูงเช่นนี้  เนื่องจากปัจจัยด้านการผลิตที่ไม่สมบูรณ์  
การผลิตเครื่องใช้ อาหารแปรรูป เครื่องปรุงรส ภายในประเทศไม่เพียงพอ ทุกอย่าง
จําเป็นต้องนําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน  
เช่น ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ยกเว้นวัตถุดิบพื้นฐาน ทั้งนี้การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยการเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ํานั้นเป็นไปได้ยาก เพราะอาจส่งผลกระทบ 
ต่อการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้ามาใช้ประโยชน์จากแรงงานราคาถูก 
ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ทําให้พบเห็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัย หรือขอทานโดยเฉพาะเด็ก
และสตรีได้ตามสวนสาธารณะ หรือแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปในเมืองใหญ่อย่างกรุง
พนมเปญ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกัมพูชาได้ให้ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าวโดย
ตั้งเปูาหมายที่จะประสบความสําเร็จในการยกระดับรายได้เฉลี่ยต่อหัว ในปี  
พ.ศ. 2558 ผ่านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 4 ด้าน (Rectangular 
Strategy Phase III : ค.ศ. 2013 – 2018) ได้แก่ การพัฒนาภาคการเกษตร  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการค้าการลงทุนในประเทศ และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อนําไปสู่การเป็นแรงงานคุณภาพ อีกทั้งยังมีแผนพัฒนา 
การกระจายการเข้าถึงการบริการสาธารณะ โดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขพื้นฐาน 
ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที ่
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ศาสนา : ราชอาณาจักรกัมพูชามีศาสนาพุทธเป็นศาสนา 
ประจําชาติ โดยร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท อย่างไรก็ดีชาวกัมพูชา
ส่วนใหญ่ยังคงผสมผสานศาสนาพุทธกับความเช่ือตามหลักศาสนาฮินดู ซึ่งจะเห็นได้
จากสถาปัตยกรรม ประติมากรรมตามสถานท่ีสําคัญต่างๆ อาทิเช่น วัดวาอาราม หรือ
แม้กระทั่ง Royal Palace ในกรุงพนมเปญ ที่มีการวาดลวดลาย หรือแกะสลักลวดลาย
ภาพพุทธประวัติบนเพดาน หรือบนผนัง มีการใช้ลวดลาย เช่น กินรี กินนร พญาครุฑ 
พญานาค สิงห์ สัตว์ปุาหิมพานต์ต่างๆ ในการตกแต่งตามหน้าจั่วหลังคา หรือเสาบันได 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากศาสนา และสิ่งมีชีวิตที่เป็นตํานานจากศาสนา
ฮินดู และศาสนาพุทธทั้งสิ้น และเนื่องจากการที่ชาวกัมพูชาและชาวไทยนับถือศาสนา
เดียวกันเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกัมพูชามีลักษณะ
สอดคล้องคล้ายคลึงกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก เริ่มจากครอบครัวที่มีลักษณะ 
ของครอบครัวขยาย การมีมิตรไมตรีต่อเพื่อนบ้าน มีการลงแขกเกี่ยวข้าวคล้าย 
ของไทย ชอบไปวัดเพื่อประกอบพิธีในวันสําคัญทางศาสนา หรือแม้แต่วันปีใหม่ 
ของกัมพูชาที่ตรงกับวันสงกรานต์ของไทย คือวันที่ 14 – 16 เมษายน ของทุกปี 
รวมถึงอาหารของกัมพูชาที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับอาหารไทย แม้ว่ารสชาติ 

 

 

 



ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 4 

ไม่เผ็ดเท่า สิ่งเหล่านี้บางครั้งส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชา 
ในเชิงธุรกิจ เนื่องจากมีความเข้าใจอันดีในวัฒนธรรมของกันและกัน 
 พระมหากษัตริย์ : ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นดินแดนที่มีสถาบันกษัตริย์
ดํารงอยู่คู่กับประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทําให้การมีกษัตริย์ยังเป็นเอกลักษณ์ 
ที่สําคัญของประเทศ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เริ่มลดน้อยถอยลง เนื่องจากภายหลังการสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จ 
พระนโรดม สีหนุ ในปี พ.ศ. 2547พระบาทสมเด็จ พระบรมนาถ พระนโรดม สีหมุนี 
พระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันของราชอาณาจักรกัมพูชาได้ถูกลดทอนอํานาจ
ทางการเมืองลงอย่างมาก ประกอบกับการที่พระองค์ทรงใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศมา
โดยตลอด อีกท้ังพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ได้ไม่นาน พระราชกรณียกิจของพระองค์
ในการพัฒนาประเทศจึงยังไม่ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทําให้ความใกล้ชิดระหว่าง
พระองค์กับประชาชนมีไม่มากพอที่จะสร้างความเลื่อมใสศรัทธาและจงรักภักดี 
จากประชาชนได้มากเท่าพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ กษัตริย์พระองค์ก่อน  
ดังจะเห็นได้จากการที่พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ที่ติดตามสํานักงาน ร้านค้า 
และอาคารบ้านเรือนทั่วไป มักจะเป็นรูปพระองค์เคียงคู่กับพระราชบิดาและ 
พระราชมารดาเสมอ 
 ระบอบการปกครองของประเทศ : ราชอาณาจักรกัมพูชาอยู่ภายใต้ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุขภายใต้
รัฐธรรมนูญ โดยกัมพูชาได้แบ่งโครงสร้างการบริหารประเทศออกเป็น 2 ส่วน  
คือ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางแบ่งออกเป็นกระทรวงและองค์กรอิสระ 
และส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 23 จังหวัด (Provinces/Kheat) และ 1 เมืองหลวง 
(Capital/Krong) โดยมีโครงสร้างการบริหารราชการ ดังน้ี 
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 ทั้งนี้  การบริหารระดับจังหวัด (Khaet/Krong)  และระดับอํา เภอ 
(District/Khan) จะเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคของรัฐ ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด และนายอําเภอ มาจากการแต่งตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย มีวาระคราวละ  
5 ปี ส่วนการบริหารระดับตําบล (Sangkat/Communes) และหมู่บ้าน (Village) 
เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งกํานันมาจากการเลือกตั้ งโดยตรงจาก
ประชาชน ในลักษณะของการรับสมัครเลือกตั้งในนามของพรรคการเมือง มีวาระ
คราวละ 5 ปี และสมาชิกท้องถิ่นชุดนี้เป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา ทําให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างสภาท้องถิ่นกับสภานิติบัญญัติ และสมาชิก
วุฒิสภา ส่วนผู้ใหญ่บ้านแต่งตั้งจากสภาท้องถิ่นหรือกํานัน ไม่มีวาระในการดํารง
ตําแหน่ง  
 อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปี พ.ศ. 2555 ประเทศกัมพูชาได้ถูกองค์กร 
ความโปร่งใสระหว่างประเทศ หรือ Transparency International (TI) จัดอันดับ 
ให้เป็นประเทศที่มีอัตราการติดสินบนมากที่สุดในแถบอาเซียนสูงถึงร้อยละ 57 
รัฐบาลกัมพูชาจึงต้องออกนโยบายด้านธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อสร้าง
ความเช่ือมั่นและความน่าเช่ือถือให้กับประเทศ โดยในระยะแรกจะเน้นหนัก 

Ministry 

Province/Kha
et 

Capital/Kro
ng 

District Khan 

Sangkat Sangkat Commun
es 

Village Village Village 



ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 6 

ใน 4 ประเด็น ได้แก่ การต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน (Anti-Corruption) การปฏิรูป
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Legal and Judicial Reform) การปฏิรูป
ระบบราชการ รวมไปถึงการกระจายอํานาจให้กับการปกครองส่วนท้องถิ่น (Public 
Administration Reform) และการปฏิรูปทางการทหาร (Armed Force Reform) 
 

 
 
บทสรุป 
 สืบเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชาและประเทศไทยมี
มาตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่ามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันเป็น
เวลาช้านาน ส่งผลให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศาสนา อาหารการกิน ไปจนถึงภาษาที่ใช้ 
มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน แต่เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างประเทศในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา ทําให้ความร่วมมือระดับทวิภาคีต้องชะลอตัวหรือหยุดชะงักลง  
ในมุมมองเชิงสังคมเห็นว่า กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี
เอกลักษณ์หรืออัตตลักษณ์ที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่มาก ซึ่งสามารถนําไปสู่การสร้าง
อัตตลั กษณ์ ร่ วมของภูมิ ภาคนี้ ซึ่ ง เป็นหนึ่ ง ในประ เด็นสํ าคัญของ เสาหลัก 
ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนได้  เพียงแต่ผู้เกี่ยวข้องควรหันกลับมา
มองและให้ความสําคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ซึ่งจะแตกต่างจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของกลุ่มประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ซึ่ งตั้ งเปูาหมายในเชิงเศรษฐกิจ
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ระดับประเทศไว้เป็นลําดับแรก  ส่งผลให้แต่ละประเทศพยายามผลักดันให้ประเทศ
ของตนมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างกันมากกว่าการผูกพันผลประโยชน์ร่วมกัน 
ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของประชาคมอาเซียน 
 ในส่วนของประเทศไทยนั้น  ถือว่ามีข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ในเรื่อง
ของการเช่ือมโยงกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากประเทศอยู่ในจุด  
ที่เป็นศูนย์รวมทั้งทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ รวมไปถึงโลจิสติกส์ หากประเทศไทย
กําหนดจุดยืนตนเองให้เป็นผู้ประสานประโยชน์ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก  
ปรับทัศนคติระหว่างกันจากคู่แข่งทางเศรษฐกิจให้กลายเป็นพี่น้องเพื่อนบ้านที่ต้อง
คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างกัน ดึงจุดแข็ง และปรับปรุง
หรือพัฒนาจุดอ่อนของแต่ละประเทศสมาชิก เพื่อลดช่องว่างของคุณภาพชีวิตพื้นฐาน
ระหว่างประเทศ ใช้การพัฒนาอัตตลักษณ์ร่วมให้เกิดขึ้นภายในกลุ่มประเทศสมาชิก 
สร้างความเจริญไปพร้อมกับการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การสร้าง
ความเข้มแข็ง และสร้างข้อต่อรองให้กับประเทศคู่ค้า  หากสามารถทําให้เกิดผล  
เป็นรูปธรรมได้อย่างนี้แล้ว ความสําเร็จในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

คงมิใช่มีอยู่แค่เพียงแค่ในกระดาษอีกต่อไป     
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เรียนรู้กัมพูชา 

นายวรพล มธรุสเมทน ี
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ  

กรมประสัมพันธ์ 

 การอบรมหลักสูตรข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 9 
ประกอบด้วยการอบรมความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานและเทคนิควิธีการ
พัฒนาความคิด ได้แก่ หลักสูตร 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลยิ่ง (7 Habits of 
Highly Effective People) การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Communication Workshop) การเสวนาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
(Symposium on ASEAN Community) การทัศนศึกษาหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติ 
ที่ดีด้านต่างๆ เช่น สถาบันไทย – เยอรมัน ฯลฯ หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและ 
การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving and Decision 
Making) รวมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทําโครงการเกี่ยวกับอาเซียน
เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการในขั้นตอนสุดท้ายของหลักสูตร ในขณะเดียวกัน
สํานักงาน ก.พ. เล็งเห็นความสําคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558  
ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย จึงให้โอกาสผู้เข้ารับการอบรมเดินทางไปศึกษา 
ดูงาน ณ ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มตามประเทศท่ีจะไปศึกษา
ดูงาน สําหรับรุ่นที่ 9 ประกอบด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นอกจากนั้น ในแต่ละกลุ่ม
ประเทศยังแบ่งออกเป็นสามกลุ่มย่อย ได้แก่ A B และ C โดยแต่ละกลุ่มมีสมาชิก
จํานวน 9 – 11 คน ซึ่งผมได้รับการจัดสรรให้เดินทางไปราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่าง
วันท่ี 26 – 30 พฤศจิกายน 2556 พร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นอีก 28 คน  
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ในวันที่ 27 พฤศจิกายน เป็นการฟังบรรยายและซักถามเกี่ยวกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ โดย Mr Ung Luyna จากสภาเศรษฐกิจสูงสุด
แห่งชาติ (Supreme National Economic Council) แม้ว่ากัมพูชาจะถูกจัดให้ 
อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาต่ําที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (Least-development 
Countries - LDC) เมื่อการเมืองมีเสถียรภาพ กัมพูชาจึงเร่งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดในช่วงสิบปีในอันดับที่ 
11 ของโลก ซึ่งมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ.2536 และแผนฯ 
ปัจจุบัน คือ Retrangular Strategy III (2556 – 2561) แบ่งออกเป็นสี่ด้าน ได้แก่ 
การขยายตัวภาคเกษตรกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาและการจ้าง
งานภาคเอกชน และการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมี
การบริหารแบบธรรมภิบาลของภาครัฐเป็นแกนกลางเช่ือมโยงท้ังสี่ด้าน  

ประเด็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินและกระบวนการ
กระจายอํานาจ โดย Mr Sok Sothy ปัจจุบันกัมพูชาแบ่งการปกครองออกเป็น 
สี่ระดับ ได้แก่ ระดับรัฐบาลกลาง ระดับภูมิภาค (23 จังหวัด และ 1 เมืองหลวง) 
ระดับท้องถิ่น (26 เทศบาล 159 อําเภอ และ 9 เขตในเมืองหลวง) และระดับชุมชน 
(226 ตําบล และ 1,407 หมู่บ้าน) ซึ่งให้ความสําคัญกับการปฏิรูปการบริหารราชการ
แผ่นดินแบบสากลเพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทั้งการกระจาย
อํานาจ (Decentralisation) และการแบ่งอํานาจการปกครอง (Deconcentration) 
แบบค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ซึ่งจัดให้มีการทดลองระบบ ออกกฎหมาย
สนับสนุน และจัดการเลือกตั้งในระดับชุมชนทุกห้าปีตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา 
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของการปฏิรูป ได้แก่ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนให้เข้าใจระบอบประชาธิปไตยยังไม่ดีพอ การกระจาย
อํานาจทางการคลังยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ และการถ่ายโอนอํานาจของหน่วยงาน
กลางยังไม่มากพอ  

การเคลื่อนย้ายแรงงานและการค้ามนุษย์ โดย ฯพณฯ Chou Bun Eng 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา ได้บรรยายถึงปัญหาการค้ามนุษย์ 
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และการอพยพของแรงงานกัมพูชา โดยเฉพาะปัญหาการอพยพแรงงานบริเวณ
ชายแดนไทย – กัมพูชา ซึ่งปัจจุบันไทยได้ออกมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
ที่เข้มงวด โดยแรงงานต่างด้าวที่เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายจะถูกส่งกลับประเทศ
ต้นทาง   ถ้าหากต้องการกลับเข้ามาทํางานต้องลงทะเบียนตามกฎหมาย อีกทั้ง 
ประเทศไทยเป็นท่ีนิยมของแรงงานกัมพูชา เนื่องจาก นโยบายค่าแรงวันละ 300 บาท 
ทําให้ชาวกัมพูชาอพยพเข้ามาหางานทําในประเทศมากขึ้น เกิดการขาดแคลนแรงงาน
ภาคเกษตรในกัมพูชา และแรงงานส่วนหนึ่งตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์  
เช่น การค้าประเวณี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้จัดการประชุม
หารือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง   

ในช่วงค่ํา ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ธัชชยุติ ภักดี เอกอัครราชทูตไทย  
ณ กรุงพนมเปญ บรรยายถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชา รวมทั้งประเด็น
ปราสาทพระวิหารว่าหลังจากมีคําตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ทั้งสอง
ประเทศต่างให้ความร่วมมือที่ดีต่อกันในการเจรจาแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้น อีกทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศยังคงดําเนินไปด้วยดี ธุรกิจของคนไทยในกัมพูชา
และการค้าชายแดนยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ออกเดินทางไปศึกษาดูงานระบบการให้บริการ
สาธารณสุข ณ โรงพยาบาล  (Chey Chuneas) เมือง Takmao โดยมีนายแพทย์ 
Meng Rithy บรรยายและตอบข้อซักถาม วัตถุประสงค์ของการสร้างโรงพยาบาลนี้
เพื่อรักษาผู้ปุวยจิตเวช สภาพอาคารจึงแข็งแรงแน่นหนามาก ต่อมาในยุคเขมรแดงถูก
ดัดแปลงเป็นที่คุมขังนักโทษ และปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลในปัจจุบัน อย่างไร 
ก็ตาม ระบบสาธารณสุขของกัมพูชายังคงต้องการการพัฒนาและความช่วยเหลือจาก
นานาชาติอย่างมาก เนื่องจาก จํานวนบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังไม่
เพียงพอ     

ในช่วงบ่ายเดินทางไปสภาชุมชนเขต Toul Tompong II เพื่อศึกษาระบบ
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาจเปรียบเทียบได้กับองค์การบริหารส่วนตําบลของ
ไทย เพื่อส่งเสริมการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย คณะผู้บริหารมาจาก
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การเลือกตั้งของคนในชุมชน ซึ่ งสภาชุมชนของกัมพูชายังไม่สามารถบริหาร
งบประมาณจากการเก็บภาษีท้องถิ่นดังเช่นในประเทศไทยได้ การดําเนินโครงการใดๆ 
จะต้องเสนอขึ้นไปในระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีการวางแผนพัฒนาควบคู่กับการออกกฎหมาย
สนับสนุนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้เห็นความสําคัญของสิทธิตาม
ระบอบประชาธิปไตยและการดูแลท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น   
 วันที่ 29 พฤศจิกายน ศึกษาดูงานกรมส่งเสริมการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ซึ่งเกิดจากการควบรวมกรมส่งเสริมการส่งออกและกรมการค้าภายในตั้งแต่  
พ.ศ. 2551 และเนื่องจากกัมพูชาอยู่ในสถานะกลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาต่ํา
ที่สุด (LDC) จึงได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า เช่น การยกเว้นภาษีศุลกากรและการจํากัด
การนําเข้าสินค้า สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalised System of 
Preferences - GSP) ฯลฯ จากญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุุน เกาหลีใต้ 
แคนาดา ฯลฯ เพื่อช่วยลดภาระทางภาษีศุลกากรและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใน
กัมพูชามากขึ้น จากสิทธิพิเศษดังกล่าวทําให้ประเทศต่างๆ เข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิต
สินค้าเพื่อส่งออกในกัมพูชามากขึ้น เช่น จีนได้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็น
จํานวนมาก ประกอบกับแรงงานกัมพูชาส่วนมากเป็นแรงงานไร้ฝีมือ จึงมีค่าแรงถูก 
อีกทั้ง รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนทั้งจากต่างประเทศและส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของชาวกัมพูชาควบคู่กัน   

 จากนั้น จึงเดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ณ บริษัทค้าข้าวกรีน คอมพานี (Green Company) ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล 
มีอุปกรณ์สีข้าวที่ทันสมัยและโกดังเก็บข้าวสารขนาดใหญ่ ปัจจุบัน กัมพูชาสามารถ
ผลิตข้าวได้ปริมาณมากเพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก โดยเน้นการปลูกข้าว
พันธุ์ดีซึ่งสามารถขายได้ราคาดีและเป็นท่ีต้องการของตลาดโลก   
 วันที่  30 พฤศจิกายน ทัศนศึกษาพระราชวังหลวง มีลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมและแนวคิดการสร้างคล้ายคลึงกับพระบรมมหาราชวังของไทย 
เนื่องจาก ความใกล้ชิดของพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศตั้งแต่อดีต อย่างไรก็ตาม 
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ขนบทางสถาปัตยกรรมบางอย่างก็แตกต่างจากไทย เช่น คันทวยค้ํายันเสากับหลังคา
โดยรอบพระที่นั่งจะเป็นรูปนางฟูาและคันทวยที่อยู่ตรงมุมอาคารจะเป็นรูปครุฑ  
มีความหมายถึงพระที่นั่งลอยอยู่บนวิมานในสวรรค์ และบริเวณมุมอาคารมีน้ําหนัก
มากจึงต้องใช้ครุฑซึ่งแข็งแรงกว่า ในขณะที่ขนบของไทยนิยมใช้รูปนาคเป็นคันทวย 
จากนั้นจึงไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุตั้งแต่อดีต
ของกัมพูชา   

 ในช่วงบ่าย ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันตวล เสลง (Toul Slreng)  
ซึ่งตั้งอยู่กลางกรุงพนมเปญ เป็นหนึ่งในค่ายกักกันนักโทษในยุคเขมรแดง มีการรักษา
อาคาร สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ทรมานนักโทษ ภาพถ่าย และเสื้อผ้าของนักโทษ จัดแสดง
ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ความรุนแรงช่วงหนึ่งของกัมพูชา จัดเป็น 
และทุ่งสังหารเจิง แอก (Killing Field Chhoeung Ek) ตั้งอยู่นอกกรุงพนมเปญ  
เป็นหนึ่งในสถานที่สังหารนักโทษที่ถูกนํามาจากค่ายกักกัน ในยุคเขมรแดง  มีสถูป 
ที่เก็บรวบรวมกระดูกของผู้เสียชีวิตเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้ไว้อาลัยและเป็นอนุสรณ์สถาน
ให้คนรุ่นหลังได้รําลึกถึงความโหดร้ายในอดีต มีอาคารจัดแสดงภาพถ่าย อุปกรณ์  
การสังหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้ และแสดงวีดิทัศน์เกี่ยวกับการสังหารนักโทษ การค้นพบ
สถานท่ี และการบูรณะสถานท่ี  

 ถึ งแม้ประวัติศาสตร์ ช่ ว งหนึ่ งของกัมพูชาจะเป็น ช่วง เวลาของ 
ความเจ็บปวดจากการปกครองในยุคเขมรแดง แต่ในปัจจุบันกัมพูชาได้พยายามเร่ง
พัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สิ่งที่เห็นได้
ชัดเจน คือ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ภาครัฐส่งเสริมทั้งการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศและการส่งเสริมให้คนในชาติลงทุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ซึ่งมีการกําหนดแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบตามแบบสากลและได้รับการสนับสนุน
มาตรการทางภาษีศุลกากรในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
ระบบเศรษฐกิจให้เติบโตและเข้มแข็ง เมื่อผมได้มีโอกาสเยี่ยมชมตลาดขายสินค้าทั้ง
ตลาดรัสเซียที่เป็นท่ีนิยมของชาวกัมพูชาและตลาดกลางที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 
รวมทั้งห้างสรรพสินค้าโสรยาซึ่งเป็นห้างสมัยใหม่ จะพบเห็นสินค้าหลากหลาย  
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แต่สินค้าท่ีพบได้มากท่ีสุด คือ เสื้อผ้าและสิ่งทอ เนื่องจากต่างประเทศได้เข้ามาลงทุน
ตั้งโรงงานสิ่งทอในกัมพูชาเป็นจํานวนมาก โดยมีผู้บริโภคทั้งชาวกัมพูชาและ
ชาวต่างชาติจํานวนมาก สิ่งเหล่านี้อาจนับได้ว่าเป็นหลักฐานที่ช้ีให้เห็นว่ากัมพูชา  
ได้พัฒนาเศรษฐกิจมาถูกทิศทาง ประกอบกับการปฏิรูประบบการบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีส่งเสริมให้ประชาชนปกครองและดูแลท้องถิ่นของตนเอง โดยใช้การกระจาย
อํานาจและการแบ่งอํานาจการปกครองเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ  
ของสิทธิและหน้าท่ีของตนเองที่มีต่อประเทศและท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย  

อนึ่ง การที่ภาครัฐจะประสบผลสําเร็จในการดําเนินนโยบายต่างๆ ต้อง
อาศัยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึงมีส่วนช่วยส่งเสริมในการผลักดันให้ประชาชนมี
ความเข้าใจและตระหนักถึงแนวทางปฏิบัติและผลที่จะตามมาจากนโยบายด้านต่างๆ 
เมื่อประชาชนมีความเข้าใจดีแล้วจึงหันมาให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่   

ประเทศไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟูนกับ
กัมพูชาทั้งด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาช้านาน อีกทั้ง กัมพูชาเป็นหนึ่งใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน ไทยจึงให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือด้านการพัฒนา 
แก่กัมพูชาในทุกด้าน แม้ว่าประเทศทั้งสองจะมีข้อพิพาทกันเรื่องปราสาทพระวิหาร
และพื้นที่ชายแดนก็ตาม ความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและ
ประชาชนยังคงดําเนินต่อไปด้วยดี โดยอาศัยหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของทั้ง
สองประเทศเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจ และกิจกรรม 
ความร่วมมือด้านต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อประชาชนทั้งสองประเทศ      
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ปัญหาแรงงานข้ามชาติ...สู่ปัญหาสมองไหลในภาคราชการ 
สู่ ASEAN 

นางสาววรรษพร  อากาศแจ้ง 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 

สํานักงาน ก.พ. 

 ปัญหาแรงงานข้ามชาติจากราชอาณาจักรกัมพูชาสู่ประเทศไทยนั้น  
ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทย  
ให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก จากการที่ได้ฟังการบรรยายในหัวข้อ “Interrelations 
between public policies, migration and development in Cambodia”  
โดย H.E. Mrs. Chou Bun Engรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ราชอาณาจักร
กัมพูชา พบว่า ถึงแม้ว่ารายได้จากแรงงานข้ามชาติจะเป็นตัวเลขที่สูง แต่รัฐบาล
กัมพูชาไม่ได้มีความภูมิใจในรายได้เหล่านั้น เนื่องจากเป็นรายได้ที่มาจากแรงงาน 
ไร้ฝีมือ แรงงานราคาถูก นอกจากนั้นแรงงานข้ามชาติยังก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  
ในระยะยาวอีกด้วย เช่น เด็กขาดการเลี้ยงดูและดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่  เด็กขาด
โอกาสในการศึกษา  บางครั้งอาจเกิดปัญหาครอบครัวนําไปสู่การกําพร้าพ่อหรือ 
แม่ในที่สุด เป็นต้น  อย่างไรก็ตามชาวกัมพูชายังคงนิยมเดินทางไปทํางาน 
ในต่างประเทศ ด้วยแนวคิดที่ว่า "Maybe another country be their paradise” 
รวมถึงสถานการณ์การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรกัมพูชา ทําให้จํานวนงานไม่
เพียงพอกับจํานวนประชากร  จากข้อมูลสถิติพบว่า ในปี 2009 อัตราการเพิ่มของ
ประชากรกัมพูชาอยู่ที่ ร้อยละ 1.54 ต่อปี และคาดการณ์ว่า ในปี 2020 จะมีจํานวน
ประชากร 18.7 ล้านคน และร้อยละ 60 มีอายุน้อยกว่า 24 ปี จํานวนประชากรวัย
แรงงานเพิ่มขึ้นจาก  5.50 ล้านคน ในปี 1990 เป็น 7.5 ล้านคน ในปี 2004 และ 7.8 
ล้านคน ในปี 2007 จากสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของประชากรวัยแรงงานทําให้รัฐบาล
กัมพูชาเน้นการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับแรงงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยจะมี
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ตําแหน่งงาน 67,000 ตําแหน่งในแต่ละปี อย่างไรก็ตามตําแหน่งงานดังกล่าว 
ยังไม่สามารถรองรับจํานวนแรงงานท่ีมีอยู่เป็นจํานวนมากของกัมพูชาได้ จึงก่อให้เกิด
แรงงานข้ามชาติ เกิดขึ้น ด้วยโอกาสหางานที่มากกว่าและรายได้ที่มากกว่า  
ล้วนเป็นสิ่งจูงใจให้ชาวกัมพูชาเดินทางมาทํางานในเมืองไทย ในอนาคตเมื่อมี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก็จะทําให้แรงงานข้ามชาติเกิดขึ้นอย่าง 
ถูกกฎหมายและมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนอีก 
 จากสถานการณ์แรงงานข้ามชาติดังกล่าว ทําให้ผู้เขียนนึกถึงปัญหาสมอง
ไหลในภาคราชการ เนื่องจากแรงงานข้ามชาติทําให้ราชอาณาจักรกัมพูชาสูญเสีย
ประชากรวัยแรงงานเพื่อที่จะทํางานพัฒนาประเทศ ภาคราชการก็เช่นเดียวกัน ปัญหา
สมองไหลทําให้ภาคราชการสูญเสียกําลังสําคัญ บุคลากรที่มีหน้าที่ในการคิด วิเคราะห์
นโยบายต่าง ๆ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนระบบราชการซึ่งเป็นระบบที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการบริหารจัดการประเทศ ในอดีตได้มีการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักงานก.พ.) เรื่อง “ปัญหาการสูญเสียกําลังคน
ระดับสมองในราชการพลเรือน” (2539) สรุปได้ว่า กําลังคนระดับสมองไหลออกจาก
ระบบราชการเป็นจํานวนมาก กล่าวคือ ในช่วงปี 2532 – 2538 ข้าราชการระดับ
สมองสังกัด สํานักงาน ก.พ. ได้ลาออกจากระบบราชการ เป็นจํานวนถึง 1,684 คน  
ในจํานวนนี้เป็นกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลนถึง 1,171 คน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นกําลังคน 
ที่มีวุฒิระดับปริญญาโท กําลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกําลังคน
เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นวัยท่ีมีพลังในการทํางานและเป็นเพศชาย ปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุ
การลาออกได้แก่ ปัญหาค่าตอบแทน ปัญหาโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การทํางาน และ
ปัญหาการบริหารงานขาดความคล่องตัวในระบบราชการ  นอกจากนั้น สาเหตุสําคัญ
ที่ทําให้ ระบบราชการสูญเสียกําลังคนที่มีคุณภาพ เนื่องมาจากปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในระบบราชการ สรุปได้ดังนี้ 
 ปัจจัยภายนอกระบบราชการ ซึ่งเป็นปัจจัยในการดึงดูดกําลังคนภาครัฐ 
สู่ภาคเอกชน คือ 
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 1. ความต้องการกําลังคนที่มีความรู้ความสามารถและระดับสูงเพิ่มขึ้น 
ในภาคเอกชน อันเนื่องมาจากผลการขยายตัวอย่างรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 แต่การผลิตกําลังคนบางสาขาไม่สามารถผลิตได้ทันกับ 
ความต้องการเช่น วิศวกร แพทย์ นักคอมพิวเตอร์ฯ เป็นต้น 
   2. ความแตกต่างระหว่างเงินเดือนภาครัฐกับเอกชนมีช่องว่างมากขึ้น
ตามลําดับ ในปัจจุบันอัตราเงินเดือนเฉลี่ยสําหรับงานลักษณะเดียวกันในภาครัฐจะต่ํา
กว่าภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจอย่างมาก ความแตกต่างนี้เริ่มตั้งแต่การเริ่มบรรจุ 
และปรากฏชัดยิ่งขึ้นเมื่อระดับสูงขึ้น 
  3 . ลักษณะการบริหารการจัดการในภาคเอกชนมีความคล่องตัว 
สภาพแวดล้อมและเครื่องมือในการทํางานท่ีทันสมัย 
  ปัจจัยภายในระบบราชการ ซึ่งเป็นปัจจัยในการผลักดันกําลังระดับสมองออก
จากระบบราชการ คือ 
  1. ระบบบริหารงานที่ขาดความคล่องตัว การปฏิบัติงานมีกฎระเบียบ
หลักเกณฑ์ต่างๆ มากมาย ทําให้ข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถไม่สามารถริเริ่ม
แนวความคิดใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ งานในระบบราชการไม่ท้าทายและน่าเบื่อหน่าย 
  2. การขาดเกียรติภูมิในอาชีพราชการ ปัจจุบันภาพพจน์ของข้าราชการ 
ในสายตาบุคคลภายนอกเสื่อมโทรม ไม่ดึงดูดให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถนิยมเข้ารับ
ราชการอย่างในอดีต  
  3. ระบบและโครงสร้างองค์กรบริหารบุคลากรของรัฐขาดความยืดหยุ่น 
ทําให้ความก้าวหน้าในอาชีพรับราชการเป็นไปอย่างเช่ืองช้า การบริหารบุคคลของรัฐ
ขาดการกระจายอํานาจที่เหมาะสม การจัดองค์กรมีลักษณะเป็นยอดแหลม ตําแหน่ง
ระดับสูงค่อนข้างน้อย 
 นอกจากนั้นอัตราการสูญเสียข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2551 พบว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญสายวิชาการ  
ซึ่งเป็นบุคลากรที่เป็นส่วนสําคัญในการคิด วิเคราะห์เชิงวิชาการ อาจกล่าวได้ว่าเป็น
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กําลังสมองของประเทศ มีอัตราการสูญเสียอยู่ในระดับสูงมาก นั่นคือ มากกว่าร้อยละ 
75 ดังตารางด้านล่าง  

อัตราการสูญเสียข้าราชการพลเรือนสามัญสายวิชาการ ปีงบประมาณ 
2547 - 2551 

ปีงบประมาณ 
จ านวนข้าราชการพล
เรือนสามัญท่ีลาออก

ทั้งหมด 

จ านวนข้าราชการพล
เรือนสามัญสายวิชาการ 

ร้อยละ 

2547 1,896 1,411 76 
2548 1,819 1,406 77 
2549 3,136 2,752 88 
2550 3,395 2,608 77 
2551 2,552 2,090 82 

 
 จากกา รศึ กษาและข้ อมู ลดั งกล่ า ว  พบว่ า  ปัญหาและสา เหตุ 
ต่าง ๆ ยังคงเป็นข้อเท็จจริงในปัจจุบัน โดยได้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบราชการ
ให้สอดคล้องและรองรับปัญหาต่าง ๆ เช่น การปรับเพิ่มเงินเดือนสําหรับข้าราชการ  
ให้สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้มากขึ้น  การออกแบบระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิสูงเพื่อรองรับการวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นต้น  
อย่างไรก็ตามปัญหาสมองไหลจากภาคราชการจะไม่หยุดอยู่เพียงที่ภาคเอกชนเท่านั้น 
ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งกําลังจะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะส่งผลให้ 
เกิดปัญหาสมองไหลจากภาคราชการเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจาก  
ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9  ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้
กําหนดให้จัดทําข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : 
MRAs) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
นักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี 
ด้านคุณสมบัติในสาขาอาชีพหลัก เพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย  
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นักวิชาชีพ แรงงานเช่ียวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษได้อย่างเสรีข้อตกลงเรื่อง
การเคลื่อนย้ายแรงงาน ฝีมือไปทํางานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้
อย่างเสรี ได้กําหนดครอบคลุม 7 อาชีพ ได้แก่ 
  1. อาชีพวิศวกร( Engineering Services)  
  2. อาชีพพยาบาล (Nursing Services)  
  3. อาชีพสถาปนิก(Architectural Services)  
  4. อาชีพการสํารวจ (Surveying Qualifications)  
  5. อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services)  
  6. อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners)  
  7. อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners)  
 การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในกลุ่ม 7 อาชีพนั้น มีผลดีในแง่มุมของ
การมีตลาดงานที่เปิดกว้างขึ้นจากเดิมให้บริการประชากรไทย  63  ล้านคน เป็น
ประชากร 600 ล้านคน ใน 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ส่งผลให้โอกาสในการหางาน
สูงขึ้น  
 สถานการณ์สมองไหลจํานวนมากจากภาคราชการสู่ภาคเอกชนและสู่กลุ่ม
ประเทศอาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558  ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่ง
สําหรับสํานักงาน ก.พ. ที่จะออกแบบให้ระบบราชการมีแรงดึงดูดและแรงจูงใจ เพื่อ
ปูองกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่สําคัญ โดยมีแนวคิดที่น่าสนใจ
ของ ม.ร.ว. ปรีดียาธร เทวกุล  ที่กล่าวว่า “...องค์การต้องใช้กลยุทธ์อื่นนอกจาก 
การจ่ายผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวโดยใช้ปัจจัยอื่นควบคู่กัน เช่น โอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพการทํางาน ความมีเยื่อใย ความจริงใจของผู้บังคับบัญชา ซึ่ง  
3 สิ่งนี้ไม่เคยล้าสมัยและเป็นสิ่งท่ีช่วยให้บุคลากรภักดีต่อองค์การ องค์การใดผู้บริหาร
ใส่ใจบุคลากรจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การที่สืบทอดต่อกันไปจะทําให้มีภูมิ
ต้านทานการเสียบุคลากรอย่างดี รวมถึงระบบบํานาญต้องช่วยให้ข้าราชการสามารถ
ดูแลตัวเองได้หลังเกษียณ และช่วยอบรมวิชาชีพให้มีรายได้เพิ่มเติม ทําให้ชีวิตหลัง
ออกจากงานมีความหมาย...”  



ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 20 

 
 ในยุคสมัยที่การท างานรับใช้ประเทศชาติ เป็นเหตุผลที่ไม่เพียงพออีกต่อไป
ในโลกวัตถุนิยม ปัจจัยใดบ้างท่ีจะท าให้ระบบราชการสามารถดึงดูดคนดี คนเก่งให้
คงอยู่และเข้ามาสู่ระบบราชการ ยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายในทุกยุค ทุกสมัยและ

ยังคงต้องหาค าตอบกันต่อไป...   
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ก้าวด้วยกัน ก้าวไกล...ถ้าไปถงึ 

นางสาวบุญญสิา  อักษรศิรโิอภาส 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว ตาม
ข้อตกลงภายใต้กฎบัตรอาเซียน โดยเป็นการรวมตัวที่จะทําให้ประชาคมมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ภายใต้คําขวัญ “one vision, one identity, one 
community” การรวมตัวกันนี้เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกประเทศ 
ในภูมิภาคอาเซียน เสมือนการสร้างอํานาจในการเจรจาต่อรองกับภูมิภาคอื่น ส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจกับประชาคม
โลก และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม พร้อมขยายขอบเขตสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุม 
เพิ่มความคุ้มครองในด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภูมิภาค รวมถึง
การลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําและแก้ปัญหาความยากจน และการรวมตัวกันนั้น
จะต้องเกิดขึ้นภายใต้เง่ือนไขและกรอบระยะเวลาตามกฎบัตรอาเซียนที่ได้กําหนดไว้ 
ทําให้ทุกประเทศในอาเซียนเร่งพัฒนาขีดความสามารถของตนเพื่อให้พร้อมที่จะ 
เข้าสู่ประชาคม สําหรับประเทศไทยเองได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์อาเซียนเพื่อ
เตรียมความพร้อมและรองรับการเข้าสู่อาเซียนให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  
การจะทําให้เขตภูมิภาคนี้เป็นประชาคมอาเซียนได้นั้นต้องเกิดจากความร่วมมือกัน
ของทุกฝุาย ทําความเข้าใจระหว่างกันในข้อกําห นดกฎเกณฑ์ต่ างๆ และ 
มีการดําเนินการตามข้อตกลงที่ได้ทําร่วมกันไว้แล้ว จึงจะสามารถรวมตัวกันเพื่อมุ่งสู่
การเป็นหนึ่งเดียวกันได้  
 ในโอกาสที่ผู้ เขียนได้ไปศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา จาก
หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทํางานสําหรับขา้ราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจําปี 2557 นั้น จึงจะขอแบ่งปันประสบการณ์และมุมมอง 
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ส่วนบุคคลของตัวผู้เขียนเอง เกี่ยวกับราชอาณาจักรกัมพูชาที่ได้ไปศึกษาดูงาน และ 
ตัวผู้เขียนได้มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ การจัดการเกี่ยวกับประชากรและแรงงาน รวมถึงโครงสร้างการบริหาร
ราชการและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจในส่วนของการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาประเทศของกัมพูชา พร้อมกันนี้ยังได้รับโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน โดยหน่วยงานภาครัฐที่ได้ไปศึกษาดูงาน 
เป็นหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ - Trade Promotion Department, 
โรงพยาบาล Cheychumneas และหน่วยงานเทศบาลท้องถิ่น - Sangkat Toul 
Tompong II  สําหรับหน่วยงานเอกชน ได้เข้าชม Green Trade Company ซึ่งเป็น
โรงสีที่ผลิตข้าวให้แก่รัฐบาลของกัมพูชา การเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ นั้นทําให้เห็นถึง
การดําเนินนโยบายตามที่ภาครัฐวางแผนไว้สําหรับการพัฒนาประเทศ การตอบสนอง
ต่อนโยบายของภาครัฐในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และยังได้มีโอกาสศึกษาถึงวิถีชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชนชาวกัมพูชาที่อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจาก 
การพัฒนาประเทศและการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย  
 ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่มีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูง และยังคงมีแนวโน้มการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งถ้ามองในแง่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวนั้นก็นับได้ว่า
กัมพูชาเป็นประเทศคู่ค้าที่สําคัญของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และเมื่อมองไปถึง
รายละเอียดของแหล่งที่มาของรายได้เหล่านั้นจะพบว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ต่อเนื่องนั้นเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตจากภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะ
สินค้าประเภทสิ่งทอและเสื้อผ้า เนื่องจากกัมพูชาเป็นฐานการผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้า 
ที่สําคัญของประเทศจีน เมื่อตลาดการค้าสิ่งทอของจีนขยายตัวก็จะส่งผลถึง
อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอของกัมพูชาด้วย และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาคบริการ
ซึ่งมาจากการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวได้ดี สําหรับภาคเกษตรกรรมนั้นสินค้าหลัก
เป็นสินค้าที่คล้ายคลึ งกันกับสินค้าเกษตรของไทย เช่น ข้าว ยางพารา และ 
มันสําปะหลัง ซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ โดยที่
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แนวโน้มของสินค้าเกษตรในอนาคตยังจะมีปริมาณการส่งออกสู่ตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น
อีกด้วย สําหรับภาพรวมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชานั้นมีความมั่นคง
และเข้มแข็ง หากพิจารณาจากการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึงภาคบริการที่มี
การเติบโตสูงจากธุรกิจการท่องเที่ยวที่ขยายตัวและการขยายกลุ่มนักท่องเที่ยว 
ในเอเชียและยุโรป จึงเป็นปัจจัยที่สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุน 
ในประเทศกัมพูชา และสําหรับการพัฒนาประเทศนั้นกัมพูชามีนโยบายในการกําหนด
ทิศทางของประเทศไว้อย่างชัดเจนในแต่ละบริบท ทั้งในการบริหารจัดการภาครัฐที่ 
เร่ งสร้ างความเ ช่ือมั่น ในระบบการบริหารจัดการภาครั ฐ ให้แก่ประชาชน  
ลดภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันของข้าราชการ และแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจโดย
เน้นในเรื่องการขยายการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการส่งออก 
ในสินค้าเกษตรและมองหาตลาดใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อขยายกลุ่มเปูาหมายนักท่องเที่ยว
ให้หลากหลายมากขึ้น รวมไปถึงด้านสาธาระณสุขและด้านสุขอนามัยของประชาชน 
โดยมีเปูาหมายเพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวพ้นความยากจนและเตรียมความพร้อม
ให้กับทุกภาคส่วนสําหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชานั้นมีความมั่นคงและมีทิศทาง 
การเจริญเติบโตที่ดี มีแนวทางที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ได้ตาม
เปูาประสงค์ในภาพรวมระดับประเทศ แต่ถ้าหากได้มองลงไปยังหน่วยงานระดับล่าง
หรือหน่วยงานระดับปฏิบัติจะพบว่ามันไม่ได้ง่ายดายนักที่จะพัฒนาตามเปูาหมาย 
ที่วางไว้ เนื่องจากภายในประเทศกัมพูชามีปัญหาเรื้อรังที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอยู่ 
ดังนั้นการที่จะเร่งพัฒนาในทุกภาคส่วนยังคงทําได้ไม่เต็มที่ และยังทําให้บางปัญหาทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก โดยเฉพาะปัญหาด้านความเหลื่อมล้ําและความยากจน แม้ว่า
เศรษฐกิจกัมพูชาเติบโตขึ้นแต่การกระจายรายได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะกับนักลงทุนจึง
ทําให้ช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยเพิ่มมากขึ้น ประกอบอัตราเงินเฟูอและค่าครองชีพ
ที่สูงได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในประเทศ ซึ่งสาเหตุของความเหลื่อมล้ํา
ดังกล่าวเกิดมาจากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหนึ่งที่ผู้เขียนได้พบในระหว่างการศึกษาดู
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งานก็คือระดับค่าจ้างค่าแรงที่ต่ํา จากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัวในปี 2555 
คิดเป็น 990 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี ซึ่งเป็นอับดับที่ 9 ในประเทศอาเซียน 
การที่รายได้เฉลี่ยต่อปีมีมูลค่าต่ํามากนั้นทําให้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่โดยตรง ปัญหาที่เกิดจากค่าครองชีพที่ต่ํานั้น 
ยังส่งผลกระทบต่อระดับการศึกษาของคนในประเทศและยังกระทบถึงภาวะ
สุขอนามัยตามไปด้วย ซึ่งในด้านนโยบายของประเทศพบเพียงการมุ่งเน้นการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว โดยยังไม่เห็นถึงนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริม
ด้านการศึกษาให้กับประชาชน ซึ่งถ้าหากกัมพูชายังคงไม่มีนโยบายที่ชัดเจนกว่านี้ 
ในการขยายขอบเขตการศึกษาให้กับประชาชนแล้ว อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องขีด
ความสามารถของประชาชนท่ีเป็นแรงงานท่ีสําคัญ และส่งผลกระทบไปสู่ภาคการผลิต
ในระดับประเทศได้ สําหรับด้านสาธารณสุขนั้น ในระดับประเทศทางกัมพูชามี
นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ กระบวนการจัดทําฐานข้อมูล และ
แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณสุข    แต่ในการปฏิบัติจริงพบว่ายังขาดงบประมาณ
ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ การขาดแคลนบุคล
ลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาล อีกทั้งยังขาดการสนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์
และผลิตภัณฑ์ยาสํ าหรับการรักษาจา กภาครั ฐ  และ เมื่ อมองลึกลงไปถึ ง 
การรักษาพยาบาลในระดับชุมชนจะพบได้ว่าเกิดการขาดแคลนบุคคลากรด้าน
การแพทย์เป็นจํานวนมากและสถาพยาบาลก็ไม่เพียงพอต่อจํานวนผู้ปุวย อีกทั้งยังมี
ข้อจํากัดในการเดินทางเนื่องจากมีจํานวนน้อยทําให้สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล
นั้นห่างไกลจากที่พักอาศัย จึงทําให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินทางและไม่สามารถ
เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ซึ่งปัญหาด้านสาธารณสุขนี้ทางกัมพูชา
ได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณและ
บุคคลากรที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาระบบการบริการด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
แต่การช่วยเหลือจากต่างชาตินี้ก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเท่านั้น 
เพราะตราบใดที่ยังไม่มีการสนับสนุนงบประมาณและบุคคลากรทางการแพทย์จาก
ภาครัฐ เพื่อให้สามารถผลิตบุคคลากรและพัฒนาตนเองได้แล้วการจะพัฒนาระบบ
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ด้านสาธารณสุขให้ได้อย่างยังยืนคงเป็นไปได้ยากและไม่มั่นคงจากความเสี่ยง 
ในการหยุดให้ความช่วยเหลือจากองค์กรต่างชาติ  
 นอกเหนือจากด้านการศึกษาและสาธารณสุขแล้ว ผลกระทบรุนแรงที่สุด
สําหรับปัญหาค่าครองชีพต่ําในประเทศคือการประสบภาวะแรงงานในประเทศไหล
ออกไปสู่ประเทศอื่นที่มีค่าครองชีพสูงกว่า ในปัจจุบันจะพบว่าแรงงานกัมพูชาอพยพ
ออกนอกประเทศเพื่อไปเป็นแรงงานในประเทศเพื่อนบ้านเป็นจํานวนมาก โดยไป
อย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงานในลักษณะแบบนี้เกิดผล
ดีต่อประเทศสําหรับการส่งเงินกลับเข้าสู่ประเทศจากแรงงานเหล่านั้น แต่ก็ส่งผลเสีย
ให้กับภาวะการขาดแคลนแรงงานในประเทศด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งเปรียบเสมือนดาบ
สองคมที่ทางกัมพูชาต้องมีมาตรการเฝูาระวังเพื่อลดผลกระทบที่จะตามมา และด้วย
เหตุนี้ทางกัมพูชาจึงมีนโยบายที่ชัดเจนสําหรับการจัดการปัญหาด้านแรงงาน  
โดยการขึ้นทะเบียนแรงงานและจัดหาตลาดต่างประเทศให้แรงงานสามารถเข้าไป
ทํางานได้อย่างถูกกฎหมาย พร้อมทั้งสํารวจความต้องการแรงงานของต่างประเทศ 
เพื่อสรรหาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานแก่แต่ละประเทศได้ ซึ่งก็เพื่อ
เป็นการลดปัญหาการเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ
ตลาดต่างประเทศสําหรับการรับแรงงานกัมพูชาเข้ าทํางานในประเทศของตน  
สําหรับปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่ของกัมพูชาที่ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ อีกทั้งยังต้องแข่งกับเวลาที่กระช้ันเข้ามาสําหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ดังนั้นหากมองหนทางการก้าวเข้าสู่อาเซียนของกัมพูชานั้นคงไม่ได้เดินทางได้อย่าง
ราบรื่นเท่าที่ควรจากภาวะปัญหาความยากจนและค่าครองชีพต่ําจนทําให้ประสบ
ภาวะการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกประเทศ สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนอุปสรรคสําคัญ
ที่คอยขัดขวางการพัฒนาประเทศ และไม่แต่เฉพาะกัมพูชาเท่านั้นที่มีผลกระทบ 
ปัญหาเหล่านี้ยังเกิดเป็นผลกระทบออกไปสู่ประเทศที่อยู่ข้างเคียงให้ประสบปัญหา
เดียวกันนี้ตามมาด้วยเป็นลูกโซ่ 
 เมื่อมองกัมพูชาจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศแล้ว จะพบว่าส่วนใหญ่
เกิดจากการบริหารจัดการภายในประเทศ ปัญหาการขาดความเช่ือมั่นในรัฐบาลเรื่อง
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การคอรัปช่ัน และปัญหาความยากจน ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ภายในประเทศโดยตรงแล้วยังส่งผลกระทบต่อภายนอกประเทศอีกด้วย และถ้าหาก
มองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศข้างเคียงและ 
เป็นประเทศที่มีแนวโน้มของแรงงานกัมพูชาอพยพเข้ามามากที่สุดจากแรงจูงใจของ
ค่าแรงที่สูงนั้น เราจําเป็นต้องหาทางรับมือกับปัญหาที่ เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม  
และไม่เฉพาะเรื่องแรงงานที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น หากยังต้อง
พิจารณาถึงมาตรการรับมือกับปัญหาที่จะเข้ามาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเปิด
การค้าเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงาน หรือในส่วนของสวัสดิการสังคมและสิทธิมนุษยชน
อีกด้วย การเดินทางเข้ามาของแรงงานจากต่างชาตินั้นมาพร้อมกับปัญหาหลายอย่าง 
ทั้งในเรื่องการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายซึ่งอาจจะทําให้เกิดการแย่งงาน
แรงงานในประเทศหรือการเพิ่มขึ้นของปัญหาอาชญากรรม การเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับสวัสดิการทางสังคมให้แก่แรงงานต่างชาติ และการควบคุม โรคติดต่อ 
ที่เข้ามาพร้อมกับแรงงานเหล่านั้น ซึ่งปัญหานี้แม้จะเป็นผลกระทบจากภายนอก 
ที่ดูเหมือนจะสามารถควบคุมได้ แต่หากไม่มีมาตรการรับมือที่ดีก็จะส่งผลกระทบ 
เป็นวงกว้าง เพราะสถานการณ์แรงงานของประเทศไทยเองยังคงมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้
อยู่เช่นเดียวกัน เช่น ในภาคอุตสาหกรรมที่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต  
โดยการเริ่มนําเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการผลิตแทนที่แรงงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานจากต้นทุนในการจ้างแรงงานที่เพิ่ม
สูงขึ้น และในการทํางานรูปแบบใหม่นี้จําเป็นต้องอาศัยแรงงานที่มีทักษะในการใช้
เครื่องมือเครื่องจักร แต่ในปัจจุบันแรงงานของประเทศยังเป็นแรงงานที่ขาดทักษะ  
ในการทํางาน จึงจําเป็นต้องเร่งให้ความรู้พร้อมกับพัฒนาฝีมือแรงงานให้เหมาะสม  
กับสถานการณ์  และ ช่วย ให้ แร งงานสามารถปรับตั ว เข้ ากั บการทํ า งาน 
ในภาคอุตสาหกรรมได้ และสําหรับปัญหาด้านแรงานที่สําคัญอีกเรื่องที่ไม่ควรจะ
มองข้ามคือการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ซึ่งปกติแรงงานภาคเกษตรของ
ประเทศไทยเป็นแรงงานที่ขึ้นอยู่กับฤดูการผลิตของภาคเกษตร และเนื่องจากเป็น
ฤดูกาลทําให้มีระยะเวลาในการทํางานเพียงช่วงสั้นๆ จึงเกิดปัญหาการแย่งแรงงาน
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ภาคอุตสาหกรรมเมื่อถึงฤดูกาลผลิตของภาคเกษตร ประกอบกับค่าจ้างแรงงาน 
ที่สูงขึ้นในภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้แรงงานไม่กลับเข้าสู่การทํางานภาคเกษตร เป็น
ต้น ดังนั้นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย นอกจาการเร่งพัฒนาขีด
ความสามารถแล้ว ยังจําเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
ไปพร้อมๆ กัน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง 
 ในมุมมองของผู้เขียนนั้นเห็นว่าปัญหาเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อน เพราะถ้าหากคํานึงถึงแต่ด้านผลประโยชน์หรือมูลค่าทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน คงทําได้แต่เพียง
บรรเทาหรือยับยั้งปัญหาให้ผ่อนลงไปเท่านั้น การประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้กับ
ประชาชนเพียงอย่างเดียวคงไม่ เพียงพอต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
จําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและทัศนะคติของประชาชนด้วย เพราะ 
การสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนจําเป็นต้องให้ทุกคนในภูมิภาคตระหนักถึงการยอมรับ
ซึ่งกันและกันเสียก่อน จึงจะสามารถสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ แม้ว่า 
ในภูมิภาคอาเซียนจะสืบทอดประวัติและวัฒนธรรมเก่าแก่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน  
แต่ก็ยังมีข้อแตกต่างในกําแพงภาษาที่ไม่สามารถสื่อสารกันเข้าใจจําเป็นต้องใช้
ภาษาสากลเข้ามาช่วยในการสื่อสาร อีกทั้งเรื่องศาสนาก็เป็นปัจจัยหลักที่ต้องทํา 
ความเข้าใจต่อกันให้ดีเสียก่อน ข้อจํากัดปลีกย่อยเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีท้าทายความสามารถ
ของประชาคมไม่น้อยไปกว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจและแรงงานเลยแม้แต่น้อย และ
เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ของประชาชนในการเข้าสู่อาเซียนและผลกระทบจาก 
การแนวทางการพัฒนาตนเองของประเทศแล้ว ยังต้องเร่งให้ความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในแง่มุมที่ต่างไปจากเดิม รวมถึงการเปิดใจเพื่อที่จะยอมรับ
และแบ่งปันทรัพยากรที่มีแก่กัน เพราะถ้าหากยังคงดําเนินนโยบายแบบเน้นการบรรลุ
เปูาหมายเพื่อให้สําเร็จได้ตามระยะเวลาที่กําหนดเพียงอย่างเดียว จะไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศหรือภูมิภาคเลย เพราะการขาดความเข้าใจถึงเหตุผล 
ในการรวมกันและขาดการรับรู้ถึงผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต ซึ่งในระยะยาวอาจ
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เกิดปัญหาที่ไม่สามารถยอมรับในความเป็นอัตลักษณ์เดียวกันได้ และส่งผลให้ 
ไม่สามารถรักษาความเป็นประชาคมอาเซียนได้ในท่ีสุด  
 การจะรวมกันของประชาคมอาเซียนนั้นแม้ว่าจะมี “one vision” 
ร่วมกัน แต่หากยังไม่สามารถสร้าง “one identity” ร่วมกันได้ คงเป็นไปไม่ได้ที่จะ
สร้าง “one community” เพราะการจะรวมกันได้จําเป็นต้องยอมรับคําว่าพึ่งพิงกัน 
ยอมรับในข้อด้อยของตนเองและยอมรับในข้อดีของผู้อื่น เพราะถ้ายังคงยึดติดกับคํา
ว่า “ผลประโยชน์” เป็นที่ตั้งแล้วการรวมกันเพื่อเป็นประชาคมอาเซียนนั้นก็จะเป็นได้
แค่การรวมกันแต่ในนาม และรวมกันได้ก็แต่เฉพาะผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว 
ดังนั้นเมื่อก้าวไปข้างหน้าแล้ว การก้าวไม่เสมอกันก็อาจจะทําให้เกิดการลักหลั่น 
จนไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้และอาจจะต้องปล่อยมือกันไปในที่สุด แต่ถ้าก้าวไป
พร้อมกันด้วยความสม่ําเสมอ คอยดูแลทุกย่างก้าวไม่ ให้ต่างกันมากนัก รักษา 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ เราก็จะก้าวด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล และก้าวไปจนถึง

จุดหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันได้ในที่สุด     
(บทความน้ีเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จําเป็นต้องสอดคล้องกับหน่วยงาน)   
 

เอกสารอ้างอิง 
 "Cambodia Business & Investment Environment", Mr. 
OUPROUM Virak, Deputy Director, Trade Promotion Department, 
Ministry of Commerce, Phnom Penh. November 29, 2013. 
 "Cambodia Export Diversification Program", Mr. KITH Pheara, 
Chief of Product Development Office, Trade Promotion Department, 
Ministry of Commerce, Phnom Penh. November 29, 2013. 
 "Health System Development in Cambodia ", LO Veasnakiry, 
M.D.; MA(HMPP), Director, Department of Planning & Health Information, 
Sunway Hotel, Phnom Penh. November 27, 2013. 
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โอกาสในการท าธุรกิจ SME ในประเทศกัมพูชา:  
บทวิเคราะห์สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

นางสาวสุดคนึง  สมบูรณ ์
นิติกรปฏิบตัิการ 

กรมสรรพากร 

 นับถอยหลังเหลือเวลาอีกปีเศษท่ีประเทศในกลุ่ม ASEAN กําลังจะก้าวเข้า
สู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการทําให้ภูมิภาค ASEAN กลายเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน โดยสนับสนุนให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินลงทุน และ
แรงงานอย่างเสรี ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเปิดพรมแดนเพื่อให้เกิด 
ความเช่ือมโยงทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกและเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิก 
 สิ่งสําคัญยิ่งที่รัฐบาลไทยต้องให้ความสนใจ คือ การแข่งขันทางเศรษฐกิจ
หลังจากการเปิดเสรีให้กับการเคลื่อนย้ายการลงทุนและแรงงาน ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อภาคธุรกิจและการลงทุนภายในประเทศ การจัดเก็บภาษีอากรเป็นเครื่องมือทาง
เทคนิคที่สํ าคัญประการหนึ่ งในการที่จะช่วยสนับสนุนการประกอบกิจการ
ภายในประเทศ และดึงดูดผู้ประกอบการและนักลงทุนให้มาเปิดตลาดในประเทศไทย  
 ในการที่จะสร้างมาตรการภาษีที่ เป็นประโยชน์กับประเทศไทย 
อย่างแท้จริง จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างและระบบ 
การจัดเก็บภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่ างๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน  
เพื่อวิเคราะห์ว่าประเทศเพื่อนบ้านมีความก้าวหน้าในการจัดเก็บภาษีมากกว่าประเทศ
ไทยหรือไม่ อย่างไร และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่รัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้าน
หยิบยื่นให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนเป็นไปในทิศทางใด จะทําให้ประเทศไทย
รักษาเสถียรภาพบนขีดความสามารถเดิมได้หรือไม่ หรือควรต้องมีการปรับปรุง
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มาตรการทางภาษีอย่างไรให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่ยังคงก้าวไป
พร้อมๆ กับประเทศสมาชิกอื่นๆ เพื่อเพิ่มอํานาจต่อรองกับประเทศภายนอกกลุ่ม 
AEC ได้  
 จากการศึกษาดูงานกรมส่งเสริมการค้า กระทรวงพาณิชย์ของประเทศ
กัมพูชา และรับฟังการบรรยายจากวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศ
กัมพูชา พบว่า การดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  
ในประเทศกัมพูชามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นโอกาสอันดีที่นักลงทุนไทยไม่
ควรมองข้ามในการลงทุนและเสาะหาแรงงานและวัตถุดิบราคาถูกจากประเทศ
ข้างเคียง และรัฐบาลไทยควรเตรียมมาตรการเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่อาจเกิดจาก
การเดินทางเข้ามาของแรงงานต่างด้าว และสินค้าและบริการจากประเทศกัมพูชา 
รายงานฉบับนี้จึงนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลและสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรที่สนับสนุนการลงทุนในประเทศกัมพูชา เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นสมาชิก 
AEC ต่อไป 

การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศกัมพูชา 
 ประเทศกัมพูชาจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินได้ที่จ่ายในหรือจาก
ประเทศกัมพูชา (source rule) และจากนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายกัมพูชา 
แต่มีรายได้จากแหล่งภายนอกประเทศกัมพูชา (world-wide income basis)  
การคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คํานวณภาษีจากฐานกําไรสุทธิ โดยคูณกําไรสุทธิในปีภาษี
ด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งตามปกติจัดเก็บที่อัตราร้อยละ 20 แต่ธุรกิจ 
บางประเภทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราอื่น เช่น  
 1.  ร้อยละ 0 ของกําไรสุทธิจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ตามที่กฎหมายกําหนด (Qualified Investment Projects หรือ QIP)  
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 2. ร้อยละ 5 จากเงินที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันสําหรับบริษัทประกันภัย 
ที่ประกอบกิจการประกันชีวิต ประกันวินาศภัยทรัพย์สินและความเสี่ยงอื่น และร้อย
ละ 20 จากเงินได้ของบริษัทประกันภัยที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับกิจการประกันชีวิตและ 
วินาศภัย 
 3.  ร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิที่ได้จากการผลิตน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ
ตามสัญญาการผลิตน้ํ ามั นและก๊ าซธรรมชาติ  และการ ใ ช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไม้ซุง แร่ทองคํา ทองคํา และอัญมณี 
 ขั้นตอนท่ี 2 คํานวณภาษีจาก Minimum Tax โดยนํารายได้ตลอดปีภาษี
ก่อนหักรายจ่าย (แต่หักภาษีอื่นๆ แล้ว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) คูณด้วยอัตรา 
Minimum Tax ร้อยละ 1  
 ขั้นตอนที่ 3 นําจํานวนภาษีที่ได้จากการคํานวณในขั้นตอนที่ 1 และ
ขั้นตอนที่ 2 มาเปรียบเทียบกัน นิติบุคคลต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามจํานวน 
ที่มากกว่า และมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี ภายในวันที่ 
31 มีนาคมของปีถัดจากปีภาษี 
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้และภาษีศุลกากรที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน 
ได้แก่ 
 1.  การงดเว้นภาษีช่ัวคราว (Tax Holiday) ให้กับบริษัทที่เข้ามาลงทุน 
ในประเทศกัมพูชา โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดถึง 8 ปีแรกที่เข้ามาลงทุน 
 2.  การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 9 
สําหรับนิติบุคคลที่พ้นช่วงการงดเว้นภาษีช่ัวคราวตาม 1. และดําเนินโครงการตามที่
รัฐบาลสนับสนุน 
 3.  การอนุญาตให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินในอัตราเร่ง 
สําหรับการนํากําไรที่ได้จาก 
การดําเนินกิจการมาลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งอาคารที่ใช้เป็นโรงงานหรือเครื่องจักร 
 4.  การยกเว้นภาษีศุลกากรสําหรับการนําเข้าสินค้าของการลงทุนตาม 
ที่รัฐบาลกําหนด 
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 การดําเนินการกิจการที่รัฐบาลกัมพูชาให้การส่งเสริมและมักได้รับสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษีอากร ได้แก่ กิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูง (แต่ปัจจุบันยังไม่มี
การให้สิทธิประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ หรือ R&D อย่างจริงจัง) 
กิจการส่งออก การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาชนบท และการรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 อย่างไรก็ตาม ประเทศกัมพูชายังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายหรือ 
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกําหนดราคาโอน (Transfer Pricing) การปูองกันการตั้งทุน
ต่ํา (Thin Capitalization) การปูองกันการหลีกเลี่ยงภาษี (anti-avoidance rules) 
และยังไม่ได้ทําความตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศใด การตีความ
บทบัญญัติของกฎหมายและการกําหนดราคาต่างๆ ในทางภาษีอากร จึงอาศัยดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาเป็นหลัก ทําให้เกิดความไม่แน่นอนในการตีความและ
การบังคับใช้กฎหมาย และมีความเสี่ยงที่บริษัทต่างชาติต้องเสียภาษีซ้ําซ้อน 
ทั้งในประเทศท่ีได้จดทะเบียนจัดตั้งและในประเทศกัมพูชาที่บริษัทได้เข้าไปลงทุน  

โอกาสในการด าเนินธุรกิจของ SME 

 ปัจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นกลไกหลัก 
ในการขับเคลื่อนให้เกิดการเจริญเติบโตทางธุรกิจของประเทศกัมพูชา ร้อยละ 99 ของ
นิติบุคคลที่ดําเนินธุรกิจในประเทศกัมพูชามีลักษณะเป็น SME และมีอัตราการจ้าง
งานสูงในภาค SME สูงถึงร้อยละ 45 ของอัตราการจ้างงานในประเทศ ธุรกิจภายใต้ 
SME เติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากผลิตผลที่เกิดจากการประกอบกิจการ SME เช่น 
การให้บริการ การผลิตวัตถุดิบและอาหาร และการขนส่ง เป็นส่วนสําคัญสําหรับ
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ อันได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่ งทอ การท่องเที่ยว  
การก่อสร้าง และการเกษตรกรรม จากสถิติของกลุ่มการเงินระหว่างประเทศของ
ธนาคารโลก SME ในประเทศกัมพูชาก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
เฉลี่ยระหว่างปี 2541 – 2550 เป็นอัตราร้อยละ 9.8 ต่อปี และมีอัตราการ
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เจริญเติบโตในช่วงระยะเวลาดังกล่าวถึงร้อยละ 101 การประกอบกิจการแบบ SME 
ต้องการทุนเริ่มต้นที่ไม่สูงมาก จึงช่วยบรรเทาปัญหาการกู้เงินลงทุนจากธนาคาร
พาณิชย์ อย่างไรก็ตาม สถานะทางกฎหมายของ SME ในประเทศกัมพูชายังไม่มี 
ความแน่นอนเนื่องจากไม่มีกฎหมายใดกําหนดนิยามเอาไว้ จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ี
ของกรมส่งเสริมการค้า กระทรวงพาณิชย์ของประเทศกัมพูชาว่า นิติบุคคลที่เข้า
ลักษณะเป็น SME ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร เจ้าหน้าที่อธิบายว่า “ต้องมีลูกจ้างไม่เกิน 
500 คน และดําเนินธุรกิจในระดับท้องถิ่น” ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวคลาดเคลื่อนจาก
นิยามสากลที่มักกําหนดให้ SME มีพนักงานหรือลูกจ้างไม่เกิน 250 คน (ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของ SME ว่าเป็นขนาดย่อมหรือขนาดกลาง) และมีทุนจดทะเบียนและรายได้
จากการดําเนินกิจการไม่เกินจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด  
 จากการสํารวจของกลุ่มการเงินระหว่างประเทศของธนาคารโลกพบว่า 
ภายในรัศมี  3 กิ โลเมตรจากเมืองหลักใน 11 จังหวัดของประเทศกัมพูชา  
มีผู้ประกอบการขนาดเล็กมาก (micro)2 ร้อยละ 34 และขนาดย่อม (small)3  ร้อย
ละ 36 การระดมทุนในระยะเริ่มต้นมักเกิดจากการยืมเงินลงทุนจากครอบครัวและ
เพื่อนสนิท กิจการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาตามลําดับก็อาจมีการกู้เงินจากธนาคาร แต่ทั้งนี้
ยังไม่มีการปฏิบัติอย่างแพร่หลาย ทุนเริ่มต้นมีมูลค่าประมาณ 30,000 เหรียญ 
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา แต่กิจการโรงแรมและที่พักอาศัยให้เช่าช่ัวคราวอาจมีทุน
เริ่มต้นสูงถึง 100,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 
 นักลงทุนไทยที่ได้เข้าไปเปิดตลาดและลงทุนในประเทศกัมพูชา ส่วนใหญ่
เป็นบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทในเครือ
ซีเมนต์ไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทไทยนครพัฒนา  

                                                           
1 International Financial Corporation, “Understanding Cambodian Small and Medium 
Enterprise Needs for Financial Services and Products” Cambodia Agribusiness Series 2, Nov 
2010. 
2 ลูกจ้างไมเ่กนิ 10 คน และทุนไมเ่กนิ 50,000 เหรียญดอลล่าร์สหรฐัอเมริกา 
3 ลูกจ้าง 10-15 คน และทนุ 50,000-250,000 เหรียญดอลล่าร์สหรฐัอเมริกา 
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กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มชินคอร์ป จากการบรรยายของตัวแทนจากกลุ่ม 
เจริญโภคภัณฑ์ ผู้บรรยายเห็นว่าการลงทุนในประเทศกัมพูชามีโอกาสเติบโตสูง 
เพราะค่าจ้างแรงงานไม่แพงและยังมีทรัพยากรค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งตั้งอยู่ใน
ภูมิศาสตร์ที่ไม่ไกลจากประเทศไทย ทําให้ลดต้นทุนในการคมนาคมขนส่ง อย่างไร  
ก็ตาม โครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น ถนนและสนามบินที่ยังไม่อํานวย 
ความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งเท่าที่ควร และการขาดการขนส่งมวลชน
โดยเฉพาะในเมืองหลวง การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการเมืองที่ยังมีปัญหา
ความขัดแย้งและความรุนแรงบ่อยครั้ง เป็นอุปสรรคที่สําคัญในการทําธุรกิจ 
ในประเทศกัมพูชา อีกท้ังความไม่แน่นอนในการบังคับใช้กฎหมายและการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าท่ีทําให้เกิดความยากลําบากในการดําเนินธุรกิจเป็นครั้งคราว 
 อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยจากประเทศไทยมีโอกาสอันดีที่จะ
ไปลงทุนในประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ได้แก่ 
การทําแพ็คเกจทัวร์นําเที่ยวในเส้นทางระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาหรือ
ภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง และการจัดหาที่พักให้กับนักท่องเที่ยว) การส่งออก
สินค้าและบริการแรงงานที่มีความรู้ทางเทคนิค เช่น ช่างเครื่องจักรกลและช่างวาง
ระบบคอมพิวเตอร์ ไปยังประเทศกัมพูชา นักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
อากรเช่นเดียวกับนิติบุคคลประเภทอื่นๆ เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายที่บัญญัตินิยาม 
และแนวปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะสําหรับ SME แต่ประโยชน์ที่จะได้รับอย่างชัดเจน คือ 
การยกเว้นภาษีนําเข้า แรงงานท่ีมีค่าแรงถูกเมื่อเทียบกับแรงงานไทย คู่แข่งทางการค้า
ภายในประเทศกัมพูชาที่ยังมากนัก และการคมนาคมขนส่งที่ไม่ไกลจากประเทศไทย 

นับเป็นโอกาสอันดีที่จะขยายตลาดสินค้าและบริการของประเทศไทยต่อไป   
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กัมพูชา: เพื่อนบ้านที่ควรจับตามอง 

นางสาวอาร์จนา ปานกาญจโนภาส  
เศรษฐกรปฏิบัติการ  

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา (กัมพูชา) เป็นหนึ่งในประเทศที่มีระดับ 
การพัฒนาประเทศอยู่ในระดับด้อยพัฒนา (Least Developed Economy)  
โดยประชากรมีรายได้ต่อหัวอยู่ที่เพียง 2,453.9 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2555 อย่างไร 
ก็ตาม ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจกัมพูชาเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับ 
การสนับสนุนจากท้ังทางการภายในและภายนอกประเทศ  
 นอกจากน้ี กัมพูชาได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนนับตั้งแต่
ปี 2542 และจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่เติบโตดีขึ้น กอปรกับมีจุดแข็งที่น่าสนใจ
มากมาย ส่งผลให้ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการทั้งในและนอกประเทศให้ความสนใจเข้า
ไปลงทุนมากมาย โดยมีสาขาการลงทุนที่น่าสนใจมากมาย ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่ม รวมไปถึงภาคบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น 
  1.  ภาพรวมเศรษฐกิจกัมพูชา 
 เศรษฐกิจกัมพูชาได้ขยายตัวดีต่อเนื่อง โดยในปี 2555 ขยายตัวสูงถึงร้อย
ละ 7.21 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ที่ร้อยละ 5.6  ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวอุปสงค์ในและนอกประเทศ โดยเฉพาะภาค
การส่งออก ที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง แม้ว่าจะชะลอลงบ้างในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจาก
การชะลอลงของเศรษฐกิจคู่ค้าสําคัญ อาทิ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  
 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจพบว่า เงินเฟูออยู่ในระดับที่บริหารจัดการ 
ได้ที่เฉลี่ยร้อยละ 1.81 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 โดยคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟูอ
ทั่วไปในปี 2556 น่าจะทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงปัจจุบันที่ร้อยละ 2.51 จากปัจจัย
ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ยังคงมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ดี ระดับราคาในประเทศ
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ยังคงมีความเสี่ยงจากราคาสินค้าในภาคเกษตรกรรม ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ และอาจส่งผลให้แรงกดดันจากเงินเฟูอเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของเสถียรภาพ
เศรษฐกิจภายนอกประเทศ สะท้อนจากดุลบัญชีเดินสะพัด พบว่าในช่วงที่ผ่านมาดุล
บัญชีเดินสะพัดขาดดุลต่อเนื่อง โดยในปี  2555 กัมพูชาขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 
1,207.5  ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการนําเข้าสินค้าเพื่อลงทุน
ภายในประเทศ อาทิ เครื่องจักร และวัตถุดิบ เป็นต้น สะท้อนว่าประเทศกัมพูชากําลัง
อยู่ในระยะการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ผ่านการลงทุนในประเทศ   
 ในส่วนของแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะต่อไป ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank: ADB) ได้คาดการณ์ ณ เดือนตุลาคม 2556 ว่าในปี 2556-
2557 เศรษฐกิจกัมพูชาจะขยายตัวร้อยละ 7.2 และร้อยละ 7.4 ตามลําดับ ซึ่งส่วน
หนึ่งได้รับอานิสงส์จากเศรษฐกิจคู่ค้าที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัวดีขึ้น กอปรกับ
วิเคราะห์ว่าอุปสงค์ในประเทศน่าจะเติบโตได้ต่อเนื่อง  

  2. การสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ 
 ทางการกัมพูชาได้มีนโยบายสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
โดยสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาปักหลักในกัมพูชา โดยทางการได้
กําหนดให้เคลื่อนย้ายเงินทุนได้โดยเสรี และไม่จํากัดจํานวน กอปรกับชาวต่างชาติ
สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจในกัมพูชาได้ร้อยละ 100 ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุน
หลั่งไหลเข้ามาจับจองพื้นที่ทางธุรกิจซึ่งยังมีอยู่มาก นอกจากนี้ นักลงทุนต่างชาติ  
ยังมีสิทธิเช่าที่ดินติดต่อกันถึง 50 ปี และสามารถต่อสัญญาได้หลังจากนั้น อีกทั้ง  
การทําธุรกรรมต่างๆ สามารถใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ แทนเงินเรียลกัมพูชาได้โดยสะดวก 
ซึ่งเพิ่มความสะดวกสบาย และแรงจูงใจให้แก่ชาวต่างชาติในการเข้ามาลงทุน 
ในกัมพูชามากขึ้น  
 นอกจากนี้ นักลงทุนต่างชาติยังสามารถเพิ่มโอกาสการลงทุนเพิ่มเติม 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น 
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ได้รับการยกเว้นภาษี กระบวนการส่งออกมีความรวดเร็ว เป็นต้น ปัจจัยดังกล่าวส่งผล
ให้ในกัมพูชามีสัดส่วนผู้ประกอบธุรกิจต่างชาติเป็นสัดส่วนที่สูงถึงกว่าร้อยละ 60 ของ
ธุรกิจรวมทั้งหมด 

  3. โอกาสและความท้าทายในอนาคตของกัมพูชา  
 ในปัจจุบัน กัมพูชาถือเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจมากในด้านของ 
การลงทุน ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เติบโตได้ดีต่อเนื่อง กอปรกับ
เสถียรภาพเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างมั่นคง และจุดแข็งด้านอื่นๆ ที่น่าสนใจ 
อย่างไรก็ดี ยังคงมีความท้าทายอีกหลายด้านที่ผู้ประกอบการต่างชาติควรให้
ความสําคัญ และควรศึกษาก่อนล่วงหน้า 
 3.1 โอกาส 
 นอกจากนโยบายกระตุ้นการลงทุนจากภาครัฐที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว  
หนึ่งในจุดแข็งที่สําคัญ ท่ีดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ คือค่าแรงที่ยังถูกมาก ส่งผล
ให้มีผู้ประกอบการต่างชาติที่ต้องการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้แรงงานเป็น
จํานวนมาก (Labor Intensive Industries) โดยเฉพาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หลั่งไหล
เข้าไปลงทุนในกัมพูชาเป็นจํานวนมาก  
 นอกจากนี้  กัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป 
(Generalized System of Preferences: GSP) ในฐานะที่ยังเป็นประเทศด้อย
พัฒนา จึงได้รับยกเว้นอากรขาเข้า และโควตาการนําเข้าจากประเทศพัฒนาแล้ว  
 อีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ และถือเป็นภาคส่วนที่น่าสนใจมากคือธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นภาคส่วนที่เติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในกัมพูชาเป็นจํานวนมากถึงกว่า 3 ล้านคนต่อปี และยังคงมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  
 อีกทั้ง การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีดี กอปรกับการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้กําลังซื้อของชาวกัมพูชาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโอกาสสําหรับ
นักลงทุนต่างชาติที่จะเข้าไปประกอบกิจการ เพื่อรองรับการเติบโตของอุปสงค์ 
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โดยเฉพาะการบริโภคสินค้าและบริการที่คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 
ตามทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจกัมพูชา นอกเหนือจากการเข้าไปประกอบธุรกิจ
เพื่อส่งออกเพียงอย่างเดียว   
  3.2 ความท้าทาย 
 แม้ว่ากัมพูชาจะมีจุดแข็งที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้หลั่งไหลเข้าไปลงทุน
มากมาย อย่างไรก็ตาม หนึ่งในจุดอ่อนสําคัญของประเทศคือคุณภาพของโครงสร้าง
พื้นฐานท่ียังคงจําเป็นใช้เม็ดเงินลงทุนในการพัฒนาอีกมาก  
 นอกจากน้ี แม้แรงงานจะมีราคาถูกก็จริง แต่ผลิตภาพแรงงานยังค่อนข้าง
ต่ํา และมีการประท้วงหยุดงานเพื่อเรียกร้องการขึ้นค่าแรงบ่อยครั้ง  
 กล่าวโดยสรุป ปัจจุบันกัมพูชาอยู่ในระยะการพัฒนาประเทศให้มีความ
ทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยทางการกัมพูชาได้เล็งเห็นความส าคัญ และออก
นโยบายต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี กัมพูชา 
ยังคงมีจุดด้อยอีกหลายประการที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนา โดยเฉพาะด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ซ่ึงถือเป็นโอกาสที่มาพร้อมกับความท้าทายที่ควร
ได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างใกล้ชิด  
 ทั้งนี้ ภาพรวมเศรษฐกิจกัมพูชาที่ขยายตัวได้ดี และเสถียรภาพทั้งด้าน
เศรษฐกิจและการเมืองที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น กอปรกับมาตรการส่งเสริมภาค
ส่วนต่างๆจากภาครัฐ ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจกัมพูชาใน

อนาคต ภายใต้ความเสี่ยงด้านต่างๆท้ังจากในและนอกประเทศ   
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ลู่ทางและโอกาสการลงทุนของประเทศไทยในกัมพูชา 

        นายกวิน เอี่ยมตระกลู  
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

1.สถานการณ์เศรษฐกจิปัจจุบัน 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชามีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา โดยในปี พ.ศ.2555 อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (Real GDP) คิดเป็นร้อยละ 7.2 สูงเป็นอันดับที่ 2 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจาก สปป.ลาว ที่มีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยร้อยละ 7.9 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2556 ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ง
เอเชีย (ASEAN Development Bank)1 ได้คาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
กัมพูชาร้อยละ 7.2 และขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 7.5 ในปีถัดไป โดยมีปัจจัยหลักมา
จากการฟื้นตัวของประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของ
กัมพูชา โดยการส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าสําเร็จรูปไปยังสหภาพยุโรปมีแนวโน้มปรับตัว
ดีขึ้นหลังจากสหภาพยุโรปมีมาตรการทางภาษีสนับสนุนสินค้านําเข้าจากกัมพูชา 
ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10.5 ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมรถยนต์และ
อุตสาหกรรมสิ่งทอระดับสูง (Higher-value products) นอกจากน้ีภาคบริการคาดว่า
จะเติบโตร้อยละ 7 จากการเติบโตของการท่องเที่ยวและการบริการ ประกอบการ
พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการในกัมพูชา เช่นเดียวกันกับภาค
การเกษตรที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4 โดยมีการผลิตและการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น 
ภายใต้นโยบายการส่งเสริมการปลูกและส่งออกข้าวของรัฐบาลเพิ่มขึ้น ในส่วนของ
รัฐบาลได้จัดทํางบประมาณแบบขาดดุล โดยคาดว่าจะขาดดุลร้อยละ 5.1 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  
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 ในด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แม้ว่าอัตราเงินเฟูอ ในปี พ .ศ.2551  
จะสูงถึงร้อยละ 12.52 เนื่องจากราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มสูงขึ้น 
แต่หลังจากปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา อัตราเงินเฟูอปรับลดลงมาตามลําดับ  
โดยคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟูอในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 จะอยู่ที่ระดับร้อยละ 
3.0 และ 3.5 ตามลําดับ แต่อย่างไรก็ดีความแปรปรวนด้านภูมิอากาศอาจส่งผลต่อ
การผลิตสินค้าเกษตรกรรม ทําให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
จากปัจจัยดังกล่าวอาจเป็นแรงผลักให้ระดับราคาสินค้ามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นได้ ใน
ส่วนของดุลการค้า ซึ่งแม้ว่ากัมพูชาจะขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง แต่สินค้านําเข้ า
ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม  
เช่น เครื่องจักร วัตถุดิบในการผลิตสิ่งทอ ยา วัสดุก่อสร้าง รถยนต์และจักรยานยนต์ 
ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการค้าและการลงทุน รวมถึงการจ้างงานภายในประเทศต่อไป   

 
ตารางที่ 1.1 ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจทีส่ าคัญ 

รายการ 2553 2554 2555 25562 2557 
อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคา
คงที่ (ร้อยละ) 

6.0 7.1 7.2 7.2 7.5 

อัตราเงินเฟูอ (ร้อยละ) 4.0 5.5 2.9 3.0 3.5 
ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current 
Accounts) (ร้อยละของ GDP) 

(10.4) (8.8) (11.6) (11.1) (10.1) 

ที่มา : ASEAN Development Bank Outlook 2013 
 
2.นโยบายการสนับสนนุการลงทนุในกัมพชูา 

 รัฐบาลกัมพูชาให้ความสําคัญกับการลงทุนในประเทศอย่างมาก เนื่องจาก
การลงทุนนับว่าเป็นพื้นฐานในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของประเทศ รัฐบาล
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จึงมีนโยบายและมาตรการที่เอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุนต่างชาติ เช่น กระบวนการ
จัดตั้งบริษัท การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ(Cambodian Special Economic Zone) 
รวมถึงมาตรการทางภาษีและมิใช่ภาษี อีกทั้งยังได้เร่งปรับปรุงกฎระเบียบให้มี 
ความโปร่งใสและลดขั้นตอนในการดําเนินงานเพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามา
ลงทุนเพิ่มมากข้ึน 

 2.1 ขั้นตอนการลงทุนในประเทศกัมพูชา  
 การลงทุนในประเทศกัมพูชามีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ได้แก่ สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (The Council for the 
Development of Cambodia หรือ CDC) ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาส่งเสริมการลงทุน
ทั้งหมดในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนของเอกชน และการพิจารณาจัดทําและ
บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย CDC มีหน่วยงานในสังกัด 3 หน่วยงาน ได้แก่  

 1.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Cambodia Investment 
Board (CIB)) มีหน้าที่กลั่นกรองสําหรับโครงการเอกชนท่ีขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
และพัฒนานโยบาย มาตรการและกฎระเบียบที่เอื้อประโยชน์ต่อการลงทุน อีกทั้ง
ประสานสัมพันธ์นักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 2.คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Cambodian Special Economic 
Zone Board: CSEZB) ทําหน้าที่กลั่นกรองข้อเสนอของเอกชนที่จะขอรับ 
การสนับสนุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 3.คณะกรรมการพัฒนาการลงทุน (The Cambodian Rehabilitation 
and Development Board) มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือรัฐบาลต่างชาติและองค์กร
ระหว่างประเทศในการประสานงานกับรัฐบาลกัมพูชา  

 ทั้งนี้กฎหมายได้กําหนดให้ CDC เป็นการให้บริหารจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 
หรือ One Stop Services ซึ่งตอบรับหรือปฏิเสธการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน
ภายใน 3 วันทําการ นับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารครบสมบูรณ์ เมื่อ CDC ตอบรับให้ 
การส่งเสริมการลงทุนจะดําเนินการออกใบรับรองแบบมีเง่ือนไข (Conditional 
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Registration Certificate) ให้กับผู้ขอรับการส่งเสริมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน 
ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตและขอใบอนุญาตต่างๆ  
โดยหน่วยงานดังกล่าวจะต้องพิจารณาคําขอให้แล้วเสร็จใน 28 วันทําการ และ
หลังจากนั้น CDC จะออกเอกสารใบรับรองการจดทะเบียนขั้นสุดท้าย (Final 
Registration Certificate) ให้กับผู้ขอ ซึ่งวันที่ออกเอกสารถือเป็นวันเริ่มต้นของการ
ให้การสนับสนุนการลงทุน ซึ่งนักลงทุนสามารถดําเนินการต่อได้ทันที ทั้งนี้ หากผ่าน
ขั้นตอนการเห็นชอบจากหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้องในการอนุญาตแล้ว แต่ CDC ไม่
ตอบกลับมาภายใน 3 วันทําการ ถือว่าเห็นชอบโดยอัตโนมัติ 3  รายละเอียด 
ตามแผนภาพที่ 1  

 
แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

ผู้ประกอบการยื่นค าขออนุมัติการสง่เสริมการ
ลงทุน 

CDC ตอบรบัให้การส่งเสริมการลงทุนจะด าเนินการออกใบรับรองแบบมี
เงื่อนไข 

(Conditional Registration Certificate) 

ภายใน 3 

วันท าการ 

- การจดทะเบียนจัดตั้งบรษิัท / กระทรวงพาณิชย์ 
- การขอใบอนุญาติ/ กระทรวงอุตสาหกรรมและพลังงาน 
- การอนุมัตแิผนการก่อสร้าง/ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงการ
บริหารที่ดิน 
- การประเมินผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อม/ กระทรวงสิ่งแวดล้อม 
- การลงทะเบียนด้านภาษี/ กระทรวงการคลัง 

CDC จะออกเอกสารใบรับรองการจดทะเบียนขั้นสดุท้าย (Final Registration 
Certificate)  

ภายใน 3 

วันท าการ 

ภายใน 

28 วันท า

การ 
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2.2 รูปแบบการลงทุนในกัมพูชา4  
 นักลงทุนต่างชาติสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนในกัมพูชาได้ 4 รูปแบบ 

ได้แก่  
 1. การถือหุ้นของชาวต่างชาติค่อนข้างมากหรือทั้งสิ้น ซึ่งบริษัทต้อง 

มีทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่อย่างไรก็ดี กิจการบางประเภท 
เช่น ธนาคารพาณิชย์ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ํากว่า 13 ดอลลาร์สหรัฐฯ และบริษัท
ประกันภัยต้องทุนจดทะเบียนไม่ต่ํากว่า 7 ดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากยื่นจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทแล้ว บริษัทจะต้องรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือนแม้จะไม่ มีผล
ประกอบการ นอกจากนี้บริษัทต้องจดทะเบียนแรงงานกับกระทรวงแรงงาน ภายใน 
30 วันนับตั้งแต่เริ่มกิจการและต้องมีรานงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดี 
ชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานในกัมพูชาจะต้องได้รับใบอนุญาตในการทํางาน (Work 
Permit) ประกอบการทํางานด้วย 

 2.กิจการร่วมทุน (Joint Venture) เป็นการร่วมทุนระหว่างนักลงทุน
ต่างชาติกับกัมพูชา โดยจะเป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐหรือเอกชนได้ แต่ต้องมีบุคคล
สัญชาติกัมพูชาถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ขึ้นไป ทั้งนี้ การร่วมทุนสามารถนําที่ดิน 
เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่นมาประเมินเป็นทุนของโครงการได้  

 3.กิจการที่ได้รับสัมปทาน (Build-Operator-Transfer: BOT)  
เป็นกิจการที่ได้รับสัมปทานจากภาครัฐในการลงทุนบริหารจัดการ และเก็บ
ผลประโยชน์จากการดําเนินงานด้านสาธารณูปโภค โดยระยะเวลาในการให้สัมปทาน
สูงสุดไม่เกิน 30 ปี และสามารถขยายระยะเวลาในการรับสัมปทานได้  

 4. สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ (Business Cooperation 
Contact: BCC) หมายถึง การลงทุนที่ นักลงทุนในกัมพูชาได้สัญญาดําเนินกิจการ

                                                           
4 ที่มา: คู่มือการค้าและการลงทนุในประเทศกัมพูชา สํานกังานส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) สํานักงานอทุยานวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555) 
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กับภาครัฐของกัมพูชา และมีการตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยไม่มี 
การก่อตั้งนิติบคุคลขึ้นมาใหม่  

 อย่างไรก็ตามการลงทุนบางประเภทเป็นกิจการที่ห้ามลงทุนในกัมพูชา 
เนื่องจาก กิจการดังกล่าวมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของ
กัมพูชา โดยข้อห้ามนี้มีผลบังคับใช้กับนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติอย่าง
เท่าเทียมกัน ได้แก่ กระบวนการผลิตสารเสพติด การผลิตสารเคมีอันตรายและการใช้
ประโยชน์จากสารเคมีอันตราย และการผลิตอาวุธและอาวุธยุทธภัณฑ์ เป็นต้น 
 2.3 สิทธิประโยชน์ของนักลงทนุต่างชาติ5 
 รัฐบาลกัมพูชาได้ออกกฎหมายการส่งเสริมการลงทุน (Law on the 
Amendment to the Law on Investment of the Kingdom of Cambodia) 
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2537 (แก้ไขล่าสุด ฉบับ พ.ศ.2546) ให้ความมั่นใจ 
แก่นักลงทุนว่าจะได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินในทุกๆด้านอย่างเท่าเทียมกับกับบุคคล
ในชาติ และไม่ใช้นโยบายการกําหนดราคาสินค้าและบริการสําหรับโครงการลงทุน  
ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมทั้งให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและมิใช่ภาษี 
เช่น  

 -  การให้นักลงทุนมีสิทธิเลือกระหว่างการยกเว้นภาษีเงินได้จากก าไร 
(Tax holiday) หรือการค านวณค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง ในกรณีที่นักลงทุนเลือก
รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้จากกําไร ซึ่งอาจได้รับการยกเว้นภาษีสูงสุดถึง 
9 ปี แต่หลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว นักลงทุนจะต้อง
เสียภาษีร้อยละ 20 สําหรับโครงการทั่วไป และร้อยละ 30 สําหรับโครงการผลิตน้ํามัน 
ก๊าซธรรมชาติ และการสํารวจทรัพยากรทางธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุน
เลือกรับสิทธิประโยชน์การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง จะมีการคิดในอัตราร้อยละ 
40 ของราคาสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในปีแรกของการซื้อ หรือหลังปีแรก
จากท่ีสินทรัพย์ได้นําไปใช้งาน   

                                                           
5 คู่มือการประกอบธุรกิจ ราชอาณาจกัรกัมพูชา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (2556)  
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 - การยกเว้นอาการขาเข้า โครงการการลงทุนผลิตเพื่อการส่งออก หรือ
การลงทุนเพื่อสนับสนุนการส่งออกจะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร วัสดุ
ก่อสร้างและวัตถุดิบในการผลิต ในขณะที่การลงทุนเพื่อการผลิตในประเทศจะได้รับ
การยกเว้นอากรขาเข้าเฉพาะเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้างเท่านั้น  

 - การยกเว้นภาษีส่งออก รัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนการส่งออกโดยยกเว้น
ภาษีสินค้าส่งออกทั้งหมด ยกเว้นกิจการบางประเภทที่กําหนดไว้ในกฎหมาย  
เช่น ยางพารา ไม้แปรรูป ปลาและสินค้าจากทะเล และแร่รัตนชาติ  

 - การจ้างแรงงานต่างชาติ นักลงทุนสามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้  
ในกรณีที่ตําแหน่งงานนั้นๆ ต้องการแรงงานที่มีคุณสมบัติและความเช่ียวชาญที่
แรงงานกัมพูชาไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยจะต้องมีการขอใบอนุญาตเข้าเมืองและ
ประเภทงาน ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานของกัมพูชาอย่างเคร่งครัด 

 -สิทธิประโยชน์ที่ดิน สัญญาเช่าท่ีดินแบ่งออก เป็น 2 ประเภท คือ สัญญา
เช่าที่ดินระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะมีระเบียบและข้อบังคับที่แตกต่างกันออกไป 
กล่าวคือ สัญญาเช่าที่ดินระยะสั้นจะมีกําหนดระยะเวลาในการเช่าแต่ก็สามารถต่อ
อายุใหม่ได้ ในขณะที่สัญญาเช่าที่ดินระยะยาวจะไม่มีข้อจํากัดด้ านระยะเวลา 
ในการเช่า ซึ่งสามารถเช่าได้นานถึง 99 ปี ทั้งนี้กฎหมายการลงทุนยังอนุญาตให้นัก
ลงทุนสามารถนําที่ดินไปจํานอง รวมทั้งสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้อีกด้วย  
แต่จะต้องไม่เกินกําหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา  

 -การได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันจากหน่วยงานของรัฐและ
ผู้ประกอบการชาวกัมพูชา เช่น หลักประกันการคุ้มครองการลงทุน รัฐบาลกัมพูชา
ไม่มีมาตรการควบคุมสินค้าและบริการของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนและ 
การไม่ยึดกิจการที่ได้รับการสนับสนุนมาเป็นของรัฐ นอกจากน้ีนักลงทุนยังสามารถซื้อ
และส่งออกเงินตราต่างประเทศ เพื่อชําระค่าสินค้า เงินต้น และดอกเบี้ย รวมถึง
ส่งออกกําไรและเงินทุนกลับประเทศตนทั้งระหว่างและเลิกกิจการได้  

 - การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นเขตที่ได้รับการพัฒนาเพื่อดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการรวมอุตสาหกรรม และโรงงานการผลิตต่างๆเข้าไว้
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ด้วยกัน นอกจากน้ีอาจรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป และนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออก โดยคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Cambodian Special Economic 
Zone Board: CSEZB) เป็นผู้อํานาจในการกําหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่โครงการที่มี
คุณสมบัติตามกําหนด (Qualified Investment Project: QIP) ในเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษ เช่น สิทธิได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากกําไรไม่เกิน 9 ปี การได้รับยกเว้นอากร 
ขาเข้าและภาษีอื่นๆ สําหรับอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การได้รับ 
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สิทธิในการโอนรายได้หลังหักภาษีแล้วไปยังธนาคาร
ต่างประเทศได้ เป็นต้น  

3.โอกาสการลงทุนในกัมพูชาของไทย  
 กัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพด้านการลงทุน 
โดยมีปัจจัยที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศที่สําคัญ ได้แก่ การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระดับสูง ความสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติ  ความเพียงพอของ
กําลังแรงงาน ตลอดจนค่าจ้างขั้นที่ต่ํากว่าค่าจ้างแรงงานในภูมิภาคเดียวกัน อีกทั้ง
รัฐบาลมีนโยบายการสนับสนุนการลงทุนที่เอื้อประโยชน์กับนักลงทุนต่างชาติ ปัจจัย
เหล่านั้นทําให้นักลงทุนต่างชาติมุ่ งหน้าเข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชามากขึ้น  
อย่างไรก็ดี แม้ว่าอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ จะสร้างรายได้ให้กับกัมพูชาเป็นอย่างสูง 
แต่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง ซึ่งประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์จากการเข้าไป
ลงทุนในกัมพูชา ได้แก่ 3 อุตสาหกรรมหลัก ดังนี้ 

 1.อุตสาหกรรมสิ่งทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และรองเท้า6 เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานเป็นหลัก (Labor Incentive) ซึ่งกัมพูชามีข้อได้เปรียบคือ ค่าจ้างแรงงาน 
ขั้นต่ําในระดับ 61 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ํากว่าค่าจ้างแรงงานอื่นๆของ
ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีแรงงานเพียงพอสําหรับการผลิตสินค้า 
และบริการ โดยกว่าร้อยละ 53 ของแรงงานทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรม 

                                                           
6 สรุปจากเอกสารวิเคราะห ์: โอกาสการลงทุนในกัมพชูาในช่วงเศรษฐกจิขาขึน้ (2556) สํานัก

ความร่วมมอืการค้าและการลงทนุ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  
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สิ่งทอ พร้อมกันนี้กัมพูชายังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (Generalized System of 
Preference: GSP) จากประเทศที่พัฒนาในฐานะที่เป็นประเทศด้อยพัฒนา (Under 
developed Countries) โดยตลาดหลักท่ีสําคัญ คือ สหรัฐอมริกาและสหภาพยุโรป  

 การย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากไทยเข้าไปในกัมพูชา นับเป็นทางเลือก
ที่สร้างผลประโยชน์ให้กับไทย กล่าวคือ ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ําของแรงงานในไทย 
อยู่ระดับ 300 บาท หรือ 10.34 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน ทําให้ผู้ประกอบการมีต้นทุน
การดํา เนินงานสูงขึ้น พร้อมกันนี้ ไทยอาจถูกตัดสิทธิพิ เศษทางภาษี  (GSP)  
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่มห่ม จากสหภาพยุโรปในปี 2557 อย่างไรก็ตาม 
การลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสร้างโอกาสให้กับไทยมาก เนื่องจาก 
ไทยมีความพร้อมด้านวัตถุดิบในการผลิต และได้รับสิทธิการยกเว้นอากรขาเข้า 
ในเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งอาจได้รับประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางภาษีจาก
การผลิตสินค้าส่งออกไปยังกลุ่มประเทศคู่ค้าหลักของกัมพูชา ซึ่งเมืองหลักบันเตีย
เมียนจัย (Banteay Meanchey) เป็นเมืองที่มีศักยภาพในการลงทุน เนื่องจาก 
เป็นที่ตั้ งของเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตซึ่ งห่างจากชายแดนไทยประมาณ  
10 กิโลเมตร และอยู่ใกล้กับแหลมฉบังท่ีเป็นศูนย์กระจายสินค้าสําคัญของไทยอีกด้วย  

  2. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว กัมพูชามีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งชาวต่างชาติสนใจเดิน
ทางเข้าไปท่องเที่ยวในกัมพูชาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2555 นักท่องเที่ยวกว่า 3.5 
ล้านคน เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งสร้างรายได้ให้กัมพูชาถึง 2.2 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ7 หรืออัตราการเติบโตร้อยละ 20 สิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ในกัมพูชามีอัตราการขยายตัวในระดับสูง จึงเป็นโอกาสที่ดีสําหรับผู้ประกอบการ  
ที่ดําเนินงานในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญในกัมพูชา 
ได้แก่ เสียมราฐ พระสีหนุ กรุงพนมเปญ เป็นต้น  

                                                           
7 Cambodian Tourism Statistics Report 2013  Oct 2013  
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 ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร บริษัทท่องเที่ยว มีแนวโน้มไปได้ดี 
ในกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่จับกลุ่มลูกค้าเปูาหมายระดับสูง (High End)  
ซึ่งมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการระดับสูง (Premium) นอกจากนี้ธุรกิจ
สายการบินต่างชาติก็มี แนวโน้มที่จะบินตรงสู่ กัมพูชามากขึ้น เพื่ ออํานวย 
ความสะดวกสบายให้กับกลุ่มลูกค้าเปูาหมายดังกล่าว ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่มี
พร้อมและความชํานาญในธุรกิจท่องเที่ยว ก็สามารถจัดหาสินค้าและบริการมา
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าระดับสูงได้เป็นอย่างดี  

 3. อุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร กัมพูชามีพื้นดิน
ที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกข้าวและพืชไร่ ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเมือง 
พระตะบองที่พื้นที่ใช้ในการปลูกข้าวจํานวนมาก และเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวโพด  
ถั่วเหลือง และมันสําปะหลังที่สําคัญของประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตร
เพื่อนําไปเข้าสู่กระบวนการแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป  

 อย่างไรก็ตาม เกษตรกรในกัมพูชามีข้อจํากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และเทคโนโยลีในการผลิตที่ยังล้าสมัย ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่มีความรู้ และ 
มีทักษะการใช้เทคโนโยลีที่ทันสมัย จะสามารถไปลงทุนที่กัมพูชา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ให้มีศักยภาพแข่งขันกับประเทศอื่นๆ  
ในภูมิภาคเดียวกันได้   ซึ่งจะช่วยเพิ่มการค้าทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาคให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และนํารายได้กลับเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจํานวนมากต่อไป  

4.บทเรียนจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา 
 การศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2556 
ได้ให้บทเรียนที่สําคัญ คือ ลู่ทางและโอกาสการลงทุนของไทยในกัมพูชา โดยกัมพูชา 
มีความพร้อมในด้านทรัพยากรและการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ ซึ่งรองรับ  
กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต ในขณะที่ไทยมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี 
และประสบการณ์การดําเนินธุรกิจ ซึ่งการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันทางธุรกิจนั้นจะเพิ่ม  
การขยายตัวทางการค้าและอํานาจต่อรองกับประเทศอื่นๆนอกภูมิภาคมากยิ่งขึ้น  
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แต่อย่างไรก็ดี รัฐบาล โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ เช่น กระทรวงการคลัง 
กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น อาจศึกษานโยบายและมาตรการทางการค้าและการลงทุน
ทั้งที่เป็นภาษีและมิใช่ภาษี เพื่อเสนอแนะนโยบายให้แก่รัฐบาลและผู้ประกอบการไทย
ที่สนใจเข้าไปลงทุนในกัมพูชาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ

แบบแผนของกัมพูชามากยิ่งข้ึน   
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ช่องทางการเติบโตของเศรษฐกิจ และโอกาสการลงทุนในกัมพูชา 

นายพีรพัฒน์ วงศ์ชัยวัฒน์ 
เศรษฐกรปฏิบัติการ  

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  

 ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า 
เศรษฐกิจกัมพูชายังคงมีการขยายตัวไม่น้อยกว่าโดยเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี  
จากการขยายตัวที่แข็งแกร่งของการอุตสาหกรรมส่งออกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่ม 
ท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง   

 ประเทศกัมพูชามีระบบเศรษฐกิจมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติตาม
ราคาตลาดหรือ GDP ปี 2555 ตามตัวเลขของ International Monetary Fund 
หรือ IMF ประมาณ 14,118 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นรายได้ประชากรต่อคนต่อปี
เพียง 926 ดอลลาร์สหรัฐ ทําให้ประเทศกัมพูชาจัดอยู่ในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด 
(Least developed country) พร้อมทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมก็ยังคง 
เป็นประเด็นสําคัญในประเทศ  

 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาสามารถจําแนกเป็นผลผลิต 
จากข้อมูลล่าสุดของ IMF สําหรับปี 2555โดยมาจากภาคการเกษตรร้อยละ 6.5 
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 37.5 และภาคบริการร้อยละ 56.0 โดยในภาคเกษตรกรรม 
พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ของกัมพูชาเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํา ข้าวจึงเป็นพืชอาหารและพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญ โดยสามารถผลิตได้ปีละประมาณ 4.2 – 4.5 ล้านตันข้าวเปลือก 
ผลิตผลทางการเกษตรที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งคือ ปลาน้ําจืด เนื่องจากการมีแม่น้ําโขง
เป็นแม่น้ําสายหลัก นอกจากนี้ สําหรับพืชไร่ที่มีการเพาะปลูกมากและสําคัญได้แก่  
มันสําปะหลัง ข้าวโพด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย ถ่ัวเหลือง และผักต่างๆ  

 ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน กัมพูชามีแหล่งการผลิตใหญ่  
ในเรื่องเสื้อผ้าสําเร็จรูป รองเท้า และโรงสีข้าว โดยการลงทุนในกัมพูชาเริ่มต้นจาก  
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การผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดและสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดเล็กและขนาดย่อม 
กระจัดกระจายกันไป อุตสาหกรรมจากต่างประเทศที่ชัดเจนเกิดขึ้นภายหลัง 
การประกาศใช้กฎหมายส่งเสริมการลงทุนเมื่อปี 2537 ได้แก่ การย้ายโรงงานตัดเย็บ
เสื้อผ้าจํานวนนับร้อยโรงงานมายังประเทศกัมพูชาเพื่อรับสิทธิทางภาษีและโควตา 
ในการส่งออก จนทําให้รายได้จากการส่งออกสิ่งทอเป็นแหล่งนําเงินตราเข้าประเทศ
คิดเป็นกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าการส่งออกในแต่ละปี และส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องอื่นๆ รวมทั้งการบริการและ  การขนส่งที่เป็นไปเพื่อรองรับตลาดภายใน  
ซึ่งส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในส่วนกลาง นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายที่จะจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรม หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐเอง รวมทั้งสนับสนุนให้เอกชนจัดตั้ง 
 โดยจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุน  
การนําเข้าและส่งออกสินค้าไปประจําเพื่ออํานวยความสะดวกด้านพิธีการต่างๆ  
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการออกกฎหมายรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
ขั้นตอนเตรียมการด้านงบประมาณและสถานท่ี 

 ภาคบริการในกัมพูชาก็เป็นภาคหนึ่งที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจ
บริการที่สําคัญที่น่าจับตาถึงการเปลี่ยนแปลง และอาจจะสะท้อนให้เห็นภาพทางด้าน
เศรษฐกิจของกัมพูชา ได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน โทรคมนาคม 
การบิน และการท่องเที่ยว 

 นอกจากนี้  หากจําแนกโครงสร้ างเศรษฐกิจตามอุปสงค์ จะพอว่า 
การบริโภคของภาคเอกชนมีสัดส่วนสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จากข้อมูล
ล่าสุดของ IMF สําหรับปี 2555 กล่าวคือการบริโภคของภาคเอกชนมีสัดส่วนถึงร้อย
ละ 61.5 ของ GDP ขณะที่การบริโภคของภาครัฐมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 16.5 และ
กัมพูชาถือได้ว่าเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจท่ีค่อนข้างปิดประเทศหนึ่ง เนื่องจากมี
สัดส่วนของการค้าระหว่างประเทศ (Degree of Openness) สูงเพียงแค่ร้อยละ 38.0 
ของ GDP เป็นการส่งออกร้อยละ 18.3 และการนําเข้าร้อยละ 19.7 ของ GDP เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศไทยซึ่งสัดส่วนของการค้าระหว่างประเทศสูงถึงร้อยละ 131  
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 กัมพูชามีปัจจัยดึงดูดการลงทุนได้แก่ 1) ศักยภาพการลงทุนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และยังมีพื้นที่เกษตรกรรมสมบูรณ์ เหมาะสมกับ
การเพาะปลูก 2) ค่าจ้างแรงงานอยู่ในระดับต่ําและการได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษี GSP 
และ MFN จากประเทศพัฒนาแล้วกว่า 20 ประเทศ จึงเป็นโอกาสที่ดีสําหรับ 
การลงทุนการผลิตเพื่อการส่งออก 3) ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ อาณาเขต 
ที่ติดกัน และมีท่าเรือน้ําลึกอยู่ใกล้เคียงกัน (ท่าเรือแหลมฉบัง - ท่าเรือสีหนุวิลล์) ทํา
ให้ประหยัดต้นทุนในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์จากประเทศไทยไปกัมพูชา 4) กัมพูชามี
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ต่างๆ เป็นจํานวนมาก เพื่อรองรับการลงทุนจาก
ต่างชาติ โดยให้สิทธิพิเศษ ด้านภาษี แรงงาน การเช่าที่ดิน และการอํานวยความ
สะดวกเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่จําเป็น และ 5) ความมีเสถียรภาพในด้านนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลกัมพูชา ได้แก่ ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 100 
รวมทั้ง การโอนเงินไปต่างประเทศได้โดยเสรีและมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมทั้ง 
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  

 เมื่อพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจและภูมิประเทศ กัมพูชามีพื้นที่อุดม
สมบูรณ์และมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
หลากหลายชนิด แต่ยังขาดผู้ประกอบการทีมีทักษะและความพร้อมในการผลิตและ
แปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อส่งออก รัฐบาลกัมพูชาจึงส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามา
ลงทุนในธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูปเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ ผู้ประกอบการ 
ในประเทศและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่สินค้าเกษตรของกัมพูชา ขณะที่ผู้ประกอบการ
ไทยมีความชํานาญในการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นอย่างดี จึงนับเป็นโอกาสในการเข้า
ไปลงทุนธุรกิจดังกล่าวในกัมพูชา 

 รัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป  
เพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้แก่เกษตรกร ซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 80 
ของประชากรทั้งประเทศ และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะ
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้รัฐบาลให้สิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีสําหรับการนําเข้า
เครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อส่งออก รวมทั้งอนุญาตให้นักลงทุน
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ต่างชาติลงทุนในธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูปได้ 100% ในกิจการส่วนใหญ่ ยกเว้น
บางสาขา อาทิ การเพาะปลูกพืชพื้นเมืองเช่น สมุนไพร และยา ซึ่งสงวนไว้สําหรับ
เกษตรกรชาวกัมพูชา เป็นต้น 

 เศรษฐกิจท่ีเติบโตมาอย่างต่อเนื่องของกัมพูชา แม้ทางด้านหนึ่งจะสะท้อน
ให้เห็นถึง ความสําเร็จของการปล่อยให้ภาคเอกชนทํางานภายใต้กลไกการตลาดเสรี 
ประกอบกับความช่วยเหลือของนานาชาติที่ให้กับกัมพูชาปีละหลายร้อยล้านดอลลาร์
สหรัฐตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีท่ีผ่านมา หากแต่พิจารณาให้ดีแล้ว พบว่า การเติบโต
ที่เกิดขึ้นมาจากการบริโภคที่ขยายตัวเป็นหลัก โดยปราศจากอุตสาหกรรมต้นน้ํา  
หรือกลางน้ําที่จะรองรับและทําให้การเติบโตเกิดขึ้นอย่างมั่นคง การก้าวต่อไป
ข้างหน้าจึงเป็นภารกิจหนักที่ท้าทายรัฐบาลกัมพูชาว่า จะจริงจังต่อการพัฒนาอย่างไร 
เมื่อขนาดตลาดของกัมพูชาโดยตัวเองอาจจะไม่ใหญ่หรือมั่นคงเพียงพอประการหนึ่ง 
และค่าแรงงานที่ต่ํากว่าอาจจะไม่สามารถชดเชยอัตราค่าสาธารณูปโภคที่สูงกว่า
ประเทศอื่นประการหนึ่ง รวมทั้งปัญหาเงินใต้โต๊ะที่มีการพูดกันหนาหู และปัญหา 
การตีความและบังคับใช้กฎหมายที่ เหลื่อมล้ํา อาจเป็นอุปสรรคที่ภาคเอกชน 
โดยเฉพาะต่างชาติให้ความสําคัญจนละเลยที่จะสนใจเข้ามาลงทุนในกิจการที่ต้องรอ
ผลตอบแทนในระยะยาว นอกจากนี้ ภาระหนี้สินภาครัฐที่สะสมมาถึงขณะนี้เริ่มเข้าสู่
ระยะเวลาที่จะต้องชําระต้นเงินและดอกเบี้ยแล้ว เม็ดเงินที่จะนํามาพัฒนาประเทศ
ส่วนหนึ่งต้องสูญไป นับเป็นการท้าทายความสามารถของรัฐบาลในระยะต่อไ ป

ค่อนข้างมาก   
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ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกับภารกิจการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน: บทเรียนจากกัมพูชา 

นางสาวปวีณา สุภิมารส 
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 ข้าพเจ้าได้รับทุนรัฐบาลเพื่ออบรมระยะสั้นหลักสูตรการเสริมสร้าง
คุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทํางานสําหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (High 
Performance and Potential System: HiPPS) รุ่นที่ 9 หลักสูตรดังกล่าวรวมถึง
การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่ 26-30 
พฤศจิกายน 2556 บทความนี้เป็นการนําเสนอความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงาน และข้อเสนอการประยุกต์ใช้ในงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะ  
ในบริบทการเตรียมความพร้อมเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียนในปี  พ .ศ .  2558  
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะสร้างผลกระทบต่อทุกประเทศทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ  
และการเมือง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานที่ประเทศกัมพูชา  
 ประเทศกัมพูชาที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสเป็นประเทศที่มีร่องรอยแห่ง

ประวัติศาสตร์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวกับเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ
การปกครองอย่างมากมายซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อทุกด้านของสังคม
และชีวิตผู้คน ข้าพเจ้าได้พบเห็นทั้งอดีตที่รุ่งเรืองของอาณาจักรขอมจนมาถึง
วัฒนธรรมเก่าแก่ทรงคุณค่าของกัมพูชาจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและ
พระราชวังหลวง ซึ่งเป็นภาพแห่งอดีตที่สวยงามที่ขัดแย้งกันอย่างน่าใจหายกับภาพ
ความหดหู่สะเทือนใจของทุ่งสังหาร Choeung Ek และพิพิธภัณฑ์ Tuol Sleng 
Genocide Museum ในกรุงพนมเปญ อันเป็นสถานที่สําหรับใช้ในการกักขังและ
ทรมานกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลเขมรแดงในช่วงปี พ.ศ. 2518 - 2522 ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็น
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ยุคมืดที่กัมพูชาตกอยู่ในความรุนแรงสุดขั้วเพื่อปรับปรุงระบบเศรษฐกิจแบบสังคม
นิยมพึ่งตนเอง ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากภายนอกประเทศ  และไม่ยอมเป็น
พันธมิตรกับชาติใด ๆ โดดเดี่ยวประเทศออกจากอิทธิพลของต่างชาติ ยกเลิกระบบ
ธนาคาร ระบบเงินตรา ยึดทรัพย์สินจากเอกชนทั้งหมด กัมพูชาได้ก้าวข้ามผ่านอดีต 
ที่เจ็บปวดเหล่านั้นเพื่อดิ้นรนฟื้นฟูพัฒนาประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง 

 มาในวันนี้ในบริบทของกระแสความท้าทายของการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน กัมพูชาได้รับการจัดอันดับให้ เป็นประเทศที่มีความเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเป็นอันดับที่11 ของโลก ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ในแง่ของ
การพัฒนา กัมพูชาก็รุดหน้าอย่างรวดเร็วในการดําเนินการเพื่อบรรลุเปูาหมาย 
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) นโยบาย
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลกัมพูชาที่สําคัญ ได้แก่ Triangle Strategy ซึ่งเน้นการฟื้นฟู
สันติภาพและความสงบมั่นคงภายในประเทศ ฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ธํารงความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ ตลอดจนการนําประเทศเข้าสู่ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับประเทศในภูมิภาค และการสร้างสัมพันธภาพกับประชาคม
นานาชาติ ความสําเร็จที่เห็นได้ชัดของ Triangle Strategy คือการนําประเทศ
กัมพูชาเข้าสู่กรอบความร่วมมือกับนานาประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
ซึ่งความสัมพันธ์กับประชาคมนานาชาติเหล่านี้ส่งผลต่อการนํามาซึ่งความช่วยเหลือ
สนับสนุนต่อการพัฒนาประเทศของกัมพูชา  

 ในด้านกิจการสตรี รัฐบาลนโยบายยุทธศาสตร์ Rectangular Strategy 
ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ ศักยภาพและการเข้าถึง
การศึกษาแก่สตรีทุกระดับ ภายใต้แนวคิด “สตรีคือกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจ 
และสังคม (women are the backbone of the economy and the society) 
โดยมีหน่วยงานสําคัญที่ทําหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านสตรีระดับชาติ 
ได้แก่ กระทรวงกิจการสตรี (The Ministry of Women's Affairs - MOWA) และ
สภาสตรีแห่งชาติ (Cambodia National Council for Women - CNCW)  
มีภารกิจในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและส่งเสริมสถานภาพสตรี 
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ผลักดันให้ทั้ งภาครัฐและเอกชนมีการบูรณาการมิติหญิ งชายในแผนงาน 
การดําเนินงานและโครงการต่างๆ รวมทั้งติดตามผลและประเมินนโยบายเพื่อ
เกื้อหนุนต่อการบรรลุเปูาหมายในการดําเนินงานด้านสตรีของรัฐบาล   

 การดําเนินงานด้านสตรีของกัมพูชา อยู่ภายใต้กรอบแผนพัฒนาสตรี
กัมพูชา ซึ่งมีช่ือเรียกว่า Neary Rattanak อันเป็นแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี มุ่งเน้น 
ทีป่ระเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การศึกษา การคุ้มครองสิทธิทางกฎหมาย 
การส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทการเมืองและการตัดสินใจ รวมทั้ง
การเสริมพลังสตรีในเศรษฐกิจและการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการสตรี จะเห็นได้ว่า
แนวทางการพัฒนาสตรีของกัมพูชาคล้ายคลึงกับประเทศไทย โดยประเทศไทย 
มีการขับเคลื่อนงานด้านสตรีภายใต้แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันเป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยยุทธศาสตร์ 
ที่สําคัญในแผนนี้ มีจํานวน 5 ยุทธศาสตร์ คือ (1) การเสริมสร้างเจตคติและ 
การยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (2) การพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรีไทย (3) การพัฒนาสุขภาวะ คุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต (4) การพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการเข้าร่วมทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ และ  
(5) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค์กรสตรีทุกระดับ ทั้งนี้  
หากการดําเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาสตรีฯ ที่กล่าวถึง  ย่อมจะเกิดสังคม 
ที่มีความเสมอภาคต่อสตรีในทุกระดับ  

ประเทศไทยกับภารกิจด้านสตรีในบริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ ทําหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านสตรี
ระดับชาติของประเทศไทย มีบทบาทการดําเนินงานด้านสตรีในการพัฒนาศักยภาพ
สตรีและส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย โดยการส่งเสริมผลักดันนโยบาย กฎหมาย 
มาตรการกลไกและเจตคติของสังคม รวมถึงการดําเนินงานตามพันธกรณี ข้อตกลง
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และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิให้เกิดความเสมอภาค ความเป็นธรรมทางสังคมและเป็นกําลังสําคัญ  
ในการพัฒนาประเทศ แนวทางการดําเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและ
การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในประเทศไทยนั้น ได้ดําเนินการอย่างสอดคล้อง
กับกรอบพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อผูกพันระหว่างประเทศไทยกับ
นานาชาติ กรอบกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล    

 ในส่วนของกรอบความร่วมมืออาเซียนนั้น กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ได้รับมอบหมายในการเป็นหน่วยงานประสานงานหลัก (Focal 
Point) ในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในส่วนของประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) ซึ่งมี
อุปสรรคที่เห็นได้ชัดคือมีประชาคมดังกล่าวมีประเด็นที่หลากหลายและกว้างขวาง 
ที่จะต้องดําเนนิการ ทําให้การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยมีความซับซ้อน
มากขึ้น นอกจากนี้ ความตระหนักด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ 
ASCC ยังมีอยู่ในวงจํากัด เนื่องจากในประเทศไทยมีความตื่นตัวด้านประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC มากกว่า ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะหลายคนมองว่าประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเป็นเรื่องไกลตัวและเข้าถึงข้อมูลได้ยาก รวมทั้งสาระ
ต่างๆในแผนงานการก่อตั้งประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) 
 มีความซับซ้อนเข้าใจได้ยาก ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความเข้าใจและเตรียม 
ความพร้อมให้กับภาคประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปูาหมายของส่วนราชการ  
การขับเคลื่อนภารกิจงานด้านสตรีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
และสังคม จึงเป็นภารกิจที่สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวต้องเร่ง
ดําเนินการ  

 การที่สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นหน่วยงาน
ด้านนโยบายและวิชาการ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมักวิเคราะห์และกําหยดแนวทาง 
การดําเนินงานในเชิงนามธรรมมากเกินไป เช่น การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี  
การพัฒนาศักยภาพสตรี การบูรณาการมิติหญิงชาย เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นแนวคิดที่
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เมื่อต้องนําไปสู่การปฏิบัติ เ ป็นแนวคิดที่กว้างและขาดรายละเอียดเกินกว่า 
ที่จะสามารถชักนําให้ เครือข่ายผู้ เกี่ยวข้องเข้าใจถึงบทบาทของ สค . และให้ 
ความร่วมมือร่วมดําเนินงานให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้ จุดนี้จะต่างจากการ
ดําเนินงานด้านสตรีของกัมพูชา ซึ่งมีกลไกการขับเคลื่อนในระดับกระทรวง จึงเป็นทั้ง
หน่วยงานท่ีวางยุทธศาสตร์และเป็นหน่วยงานปฏิบัติ ดังนั้น สิ่งที่บุคลากร สค.จะต้อง
คํานึงถึงควรเป็นการหาวิธีปรับข้อมูลเชิงวิขาการสู่การวางกลยุทธ์ และแนวทาง 
ที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน  

 นอกจากนี้ สค. จะต้องตระหนักในบทบาทของหน่วยงานให้ชัดเจนขึ้นว่า
จะแสดงบทบาทของตนเองในการขับเคลื่อนภารกิจอย่างไร เมื่อเราก้าวเข้าสู่ 
การเข้าร่วมประชาคมอาเซียน เราจะพัฒนาสตรีไทยอย่างไรเพื่อให้สามารถมีศักยภาพ
ในการแข่งขันและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะเกิดขึ้นได้ จากที่กล่าว
มาแล้วว่าบทบาทของ สค. คือเป็นหน่วยงานด้านนโยบายและวิชาการ ดังนั้น จึงเป็น
เรื่องปกติที่ สค. จะไม่สามารถขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ เพียงลําพังได้ หากแต่
จําเป็นต้องทํางานร่วมกับเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ ในส่วนของบริบทประชาคม
อาเซียน สค.ควรต้องสร้างความร่วมมือระหว่างสตรีในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน  
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทําความเข้าใจและปรับตัวระหว่างคนในสังคม
วัฒนธรรมที่ต่างกัน รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมที่มีความเสมอภาคและ
สมดุลภายในประชาคมอาเซียน ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานที่กัมพูชา 
ทําให้เห็นว่ากัมพูชายังมีช่องว่างของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่สามารถนําไปต่อ
ยอดเป็นโครงการเพื่ อพัฒนาความร่ วมมือระหว่างสตรีกับประเทศไทยได้  
เช่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีสตรีเป็นผู้ประกอบการ หรืออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีสตรีเป็นผู้ประกอบการมากมายและกําลังมี
อัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นต้น  

 ทั้งนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของการทํางาน 
เพื่อการพัฒนาต่าง ๆ ของโลก มักจะเป็นไปในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือมาก
ขึ้น เนื่องจากในปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ มีจุดเช่ือมโยงหลายอย่างและผลประโยชน์ 
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ที่เหมือนกัน เช่น ต้องการขจัดความยากจนเหมือนกัน ต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
ระหว่างกัน ลําพังเพียงประเทศเดียว อาจไม่มีพลังเพียงพอในการกระตุ้น หรือไม่มี
ตัวอย่างที่ดีท่ีจะใช้เป็นแนวทาง ในภูมิภาคอาเซียนนั้น การที่อาเซียนมุ่งหวังประโยชน์
จาการรวมตัวกันเพื่อทําให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดี มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี มีความรู้สึกเป็น
อันหนึ่งอันเดียว โดยมีความร่วมมือเฉพาะด้าน (functional cooperation) ภายใต้
ประเด็นเชิงสังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในหลายด้าน เช่น เยาวชน การศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สตรี สวัสดิการสังคมและการพัฒนา 
โดยมีคณะทํางานอาเซียนรับผิดชอบการดําเนินความร่วมมือในแต่ละด้าน จะเห็น 
ได้ว่าการทํางานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ หรือผลักดันประเด็นต่าง ๆ ที่มี  
ความต้องการร่วมกันนี้ จะสามารถสร้างพลังในการต่อรองและตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิกในแต่ละประเทศ 

 ส่วนปัจจัยภายนอกเครือข่าย เช่น การสนับสนุนของเครือข่ายอื่น  
เช่น ความสัมพันธ์อาเซียนกับองค์กรสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และประเทศใน
ภูมิภาคอื่น รวมทั้งกระแสโลกในเรื่องสิทธิมนุษยชนของสตรี กลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ ไม่ว่า
จะเป็นกติการะหว่างประเทศ หรือกลไกด้านสตรี (National Women’s 
Machineries) ของแต่ละประเทศเอง ได้ทําให้พื้นที่ของสตรีเปิดกว้างขึ้น และเอื้อต่อ
การทํางานของเครือข่ายฯ ความร่วมมือด้านสตรี ความพร้อมต่าง ๆ เหล่านี้ น่าจะ  
เป็นสิ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มในการทํางานความร่วมมือด้านสตรีในอาเซียนได้เป็นอย่างดี 
อย่างไรก็ตาม ยังมีภารกิจต่อความท้าทายอีกหลายประการ เช่น การร่วมกันคิดหา
วิธีการหรือแนวทางในการผสมผสานความลงตัวของข้อเสนอแนะหรือผลจาก 
การประชุมลงไปในเนื้องานของกรอบความร่วมมืออาเซียนและของประเทศสมาชิก
ต่าง ๆ ที่มีวัฒนธรรม ความเช่ือ ตลอดจนวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งการหา
วิธีที่จะติดตามและประเมินผลการดําเนินการของเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
การหาภาคีเครือข่ายเพื่อเอื้อต่อการทํางานในกรอบความร่วมมือด้านสตรีในภูมิภาค

อาเซียน เพื่อการมุ่งพัฒนาประเด็นด้านสตรีอย่างยั่งยืนต่อไป     
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สรุปผลการฝึกอบรมระยะสั้นและ 
ระบบโลจิสติกส์ที่ย่ังยืน 

นายวศิน  รุจิเกียรติกําจร 
วิศวกรโยธาปฏบิัติการ 

กรมทางหลวง 

 เนื่องด้วยกระผมได้สมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง หรือHigh 
Performance and Potential System (HIPPS) และได้รับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 9  โดยวัตถุประสงค์   ของระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง  เพื่อดึงดูด รักษา และจูงใจคนเก่ง คนดี ให้อยู่ในราชการ  และเพื่อ
พัฒนาข้าราชการที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบสําหรับการเป็นนักบริหาร
หรือผู้เช่ียวชาญในอนาคต ปัจจุบัน  ณ ปี 2556 มีจํานวนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
9 รุ่น  รวมทั้งหมด 630 คน  จาก 93 ส่วนราชการ  การพัฒนาข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง จะทําตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์  (หรือ แผนความก้าวหน้า 
ในอาชีพ)  โดยจะ เน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติ (On the Job Training)  การสอนงาน 
(Coaching)  และการฝึกอบรม (Training) กรอบสั่งสมประสบการณ์จะแตกต่างกัน
ไปตามบริบทหรือลักษณะการทํางานของข้าราชการในแต่ละส่วนราชการ 

 สํานักงาน ก.พ. ได้จัดให้มีทุนฝึกอบรมระยะสั้นสําหรับข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 9 ระยะเวลาดําเนินการ  ระหว่างวันที่  17 – 30  พฤศจิกายน  
2556  ประกอบด้วย 3 Modules  ได้แก่  1) การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคล  
มี 1 หัวข้อ ได้แก่ เจ็ดอุปนิสัย (7 Habits) สําหรับผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  2) การเสริมสร้าง
ทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน มี 2 หัวข้อ  ได้แก่  ทักษะการสื่อสารและนําเสนอ
ผลงาน และทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และ  3) การเสริมสร้าง
ประสบการณ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในบริบทการเปลี่ยนแปลง มี 3 หัวข้อ ได้แก่ 
องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการทํางานในบริบทอาเซียน การเรียนรู้ดูงานในประเทศ 
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ที่สถาบันไทยเยอรมัน (Thai-German Institute)  และการเรียนรู้ดูงานในประเทศ
อาเซียนที่ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 จากการอบรมการเสริมสร้างเจ็ดอุปนิสัย  การอบรมทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการอบรมทักษะการสื่อสารและนําเสนอผลงาน   
มีประโยชน์อย่างมากที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและสามารถนําไปใช้ใน 
การดําเนินชีวิตประจําวันได้เช่นกัน ซึ่งจะทําให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสามารถ
เพิ่มทักษะ  ต่อยอดความสามารถขึ้นไปสู่ระดับมืออาชีพได้  เจ็ดอุปนิสัยที่ควรจะมี  
ประกอบด้วย  

 อุปนิสัยที่ 1 Be Proactive คือ การมีอิสระในการเลือกตอบสนองต่อสิ่ง 
ที่เข้ามาโดยผ่านการคิดไตร่ตรองก่อน 

 อุปนิสัยที่ 2 Begin with the End in Mind คือ การค้นหาตัวเองเพื่อ 
การกําหนดจุดหมายในใจ วิสัยทัศน์ ปณิธาน และเปูาหมาย  

 อุปนิสัยที่ 3 Put First Things First คือ การทําสิ่งที่สําคัญก่อน ทําให้
สามารถมุ่งเน้นกับสิ่งท่ีมีความสําคัญสูงสุดในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทํางาน 

 อุปนิสัยที่ 4 Think Win-Win คือ การคิดแบบชนะ-ชนะ โดยหา
ผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อความสําเร็จร่วมกัน 

 อุปนิสัยที่ 5 Seek First to Understand, Then to Be Understood 
คือ การเข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

 อุปนิสัยที่ 6 Synergize คือ การผนึกพลังทํางานเป็นทีม เพื่อให้ได้มา 
ซึ่งแนวทางเลือกหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีดีกว่า 

 อุปนิสัยที่ 7 Sharpen the Saw คือ การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ โดย 
การใช้เวลาดูแลร่างกาย จิตใจ ความคิด และจิตวิญญาณ 



ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 

 63 

 จากการเรียนรู้ดูงานภายในประเทศ  ที่สถาบันไทยเยอรมัน  ได้ทราบถึง
สถานะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน  ประเทศเราถือเป็นฐานการผลิต
ที่สําคัญในโลก  ไม่ว่าจะเป็นการผลิตและส่งออกอุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์และ
ช้ินส่วนยานยนต์ สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม และอื่นๆ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องการสร้างคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังมีน้อยมาก ในอนาคต
กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศเราจะมีการลุงทุนในการวิจัยและพัฒนามากขึ้น  
เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณค่า  (Value Creation) ของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม 
ที่มากข้ึน  

 การเรียนรู้ดูงานในประเทศอาเซียนที่ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 
27 -30 พฤศจิกายน 2556 ได้รับการบรรยายจากบุคลากรภาครัฐในหัวข้อต่างๆ  ดังนี้   

 1) หัวข้อ “Economic Development and Strategies” จาก 
หน่วยงาน SNEC   
 2) หัวข้อ “Decentralisation and Deconcentration Program”  
จาก Department of Local Administration   
 3) หัวข้อ “Public Health Reform in Cambodia” จาก Ministry of 
Health  และ   
 4) หัวข้อ “Labor Migration and Human Trafficking” จาก Ministry 
of Labor และได้   ดูงานท่ีสถานท่ีราชการต่างๆ ได้แก่ 
  1) โรงพยาบาล Chey Chumneas   
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Sangkat Toul Tom Pong II  
 3) Trade Promotion Department  

จากการเรียนรู้ดูงานนี้  ได้ตระหนักถึงการกินดีอยู่ดีของประชากร 
ในประเทศกัมพูชาในเชิงของรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํามาก (น้อยกว่า 
$1,000) อีกทั้งยังมีการระบุถึงปัญหาในเรื่องของการคอรัปช่ัน   ระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจยังต้องการการพัฒนาอีกมาก ทําให้แรงงานย้าย
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ถิ่นฐานไปสู่ตลาดแรงงานในประเทศท่ีเจริญกว่า แต่ประเทศกัมพูชาก็มีจุดเด่นหลายๆ
ด้าน ค่าจ้างแรงงานอยู่ในระดับที่ต่ํา (ประมาณ $100 ต่อเดือน) และมีแรงงานที่อายุ
ยังน้อยเป็นจํานวนมาก มีศักยภาพในการลงทุนจากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
และยังมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอีกมาก   ในปี 2558 นี้ท้ัง 10 ประเทศอาเซียนก็จะก้าวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว  กระผมมีความเห็นว่าระบบการขนส่งในประเทศ
อาเซียนมีความสําคัญมาก  เพราะว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งเป็น
ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   ช่วยลดต้นทุนในการผลิต  
เป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ ดังนั้นในแต่ละประเทศในอาเซียน ต้องเร่งรัด
ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการขนส่งภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี ้

อธิบดีกรมทางหลวง  (นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ)   ได้กําหนดนโยบาย
กรมทางหลวง  ปี 2556 ประกอบด้วยนโยบายหลัก 5 ด้าน  ซึ่งด้านที่เกี่ยวข้องกับ 
การเข้าร่วมสู่ประชาคมอาเซียนโดยตรง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคมนาคม
ขนส่งเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเร่งรัดพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงข่ายทางหลวงอาเซียน ตลอดจนจุดเช่ือมโยงการเดินทางระหว่างประเทศ ทั้งด้าน
ประสิทธิภาพการจราจรและความปลอดภัย  และเช่ือมโยงไปยังศูนย์กลางการเดินทาง
และการคมนาคมขนส่ง  จุดขนถ่ายสินค้าของภูมิภาค ด่านพรมแดนและประตูการค้า
ที่สําคัญ   ปรับปรุงปูายและเครื่องหมายจราจรบนโครงข่ายทางหลวงอาเซียน 
ปัจจุบันทางหลวงอาเซียนในประเทศไทยมีจํานวน 12 เส้นทาง อาทิเช่น AH1 (บ.
คลองลึก ชายแดนไทย/กัมพูชา – แม่สอด ชายแดนไทย/พม่า) AH2 (สะเดา ชายแดน
ไทย/มาเลเซีย – แม่สาย ชายแดนไทย/พม่า) AH3 (อ.เชียงของ ชายแดนไทย/ลาว – 
เชียงราย) AH12 (สะพานมิตรภาพไทย/ลาว – หินกอง) AH13 (ห้วยโก๋น ชายแดน
ไทย/ลาว – นครสวรรค์) AH15 (นครพนม ชายแดนไทย/ลาว – อุดรธานี) AH16 
(มุกดาหาร ชายแดนไทย/ลาว – ตาก) AH18 (อ.สุไหงโกลก ชายแดนไทย/มาเลเซีย – 
อ.หาดใหญ่)  AH19 (อ.ปักธงชัย – กรุงเทพ)  AH112 (อ.คลองลอย–อ.บางสะพาน)  
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AH121 (มุกดาหาร – สระแก้ว)  และ  AH123 (บ.พุน้ําร้อน ชายแดนไทย/พม่า –  
อ.หาดเล็ก) มีระยะทางรวมประมาณ 6,692.50 กิโลเมตร 

การปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งอย่างยั่งยืน ต้องบูรณาการ
จากทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการขนส่งทางบก 
ทางน้ํา และทางอากาศ เพื่อให้โครงข่ายมีการเช่ือมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งต่างๆ ต้องคํานึงถึง
ปัจจัยทางด้านวิศวกรรม  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยต้องให้ประชาชนที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมเข้ามามีส่วนร่วม  อีกทั้งต้องคํานึงถึง 
ความปลอดภัยในการเดินทางด้วย โดยอาจกําหนดให้มีจุดพักรถ (Rest Area)  
ให้เพียงพอในโครงข่าย เพื่อสามารถลดอุบัติเหตุได้ และอาจจะบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลสําหรับ
นักท่องเที่ยว (Visitor Center) ในจุดพักรถด้วย และที่สําคัญมากๆ ต้องบูรณาการกับ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง ร่วมกันวางแผนการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการวางผังเมือง เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 

อย่างยั่งยืน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 

 67 

โอกาสของประเทศไทยกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศกัมพูชา  

นายปรีชา โสภารตัน ์
วิศวกรโยธาชํานาญการ 

กรมทางหลวงชนบท 

 เศรษฐกิจของกัมพูชาได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายหลังที่ได้มี 
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสังคมนิยมเป็นระบอบประชาธิปไตย และ
หลังจากสงครามภายในประเทศเริ่มสงบลง กัมพูชาเริ่มพัฒนาการฟื้นฟูบูรณะและ  
การพัฒนาประเทศโดยการเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น 
สนามบิน ถนน ไฟฟูา ประปา และสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น ซึ่ งได้รับ 
ความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย 
และ UNDP รวมทั้งประเทศที่ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ  รวมทั้ง กัมพูชาได้กําหนด
นโยบายที่มุ่งหวังการพัฒนาศักยภาพทางการเกษตร การท่องเที่ยว และส่งเสริมให้มี
การลงทุนจากต่างชาติ จึงส่งผลให้ใน 10 ปีที่มา ประชาชนกัมพูชามีความต้องการ
สินค้ าและบริการ เพิ่มมากขึ้น  ภาวะเศรษฐกิจประเทศกัมพูชาจึ งมีอัตรา 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องในเกณฑ์ร้อยละ 6-10 ต่อปี จน
ติดอันดับที่ 5 ของประเทศกําลังพัฒนาที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง รายได้
เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้นจาก 100 ดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2530  (ค.ศ. 1987)  
เป็น 900 ดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)   
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 ผลเนื่องมาจากนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจทําให้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาซึ่งประกอบด้วยภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม  
และภาคบริการ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเปลี่ยนจากภาคการเกษตรไปสู่
ภาคบริการ จากข้อมูลสถิติย้อนหลัง 25 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2530 - 2554) แสดงให้
เห็นว่าในปี พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) รายได้ของประเทศส่วนใหญ่ได้จากภาคเกษตร 
คิดเป็นร้อยละ 50 ในขณะที่ภาคบริหารและภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 35 
และ 15 ตามลําดับ แต่ในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) รายได้ของประเทศส่วนใหญ่ได้
จากภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ 40 โดยธุรกิจบริการที่สําคัญ ได้แก่ ธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงิน โทรคมนาคม การบิน และการท่องเที่ยว ในขณะที่รายได้
จากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรมีสัดส่วนลดลง คิดเป็นร้อยละ 32 และ 28 
ตามลําดับ  
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 ทั้งนี้ สาเหตุเศรษฐกิจท่ีเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลลัพธ์
ที่เกิดจากประเทศกัมพูชาได้ดําเนินตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งมีลําดับดังนี้ 
 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2536 - 2541)  
 2. แผนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน (Triangle Strategy) ซึ่งประกอบด้วย 
 2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541 - 
2546) 
 2.2 แผนยุทธศาสตร์ลดความยากจน (Poverty Reduction 
Strategy) 
 2 .3  แผ น เพื่ อบ ร ร ลุ เ ปู า ห ม าย ใน สหั ส ว ร รษ  ( Cambodia’s 
Millennium Development Goals) 
 3. แผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ระยะที่ 1 (Rectangular Strategy I) (พ.ศ. 
2546 - 2551) 
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 4. แผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ระยะที่ 2 (Rectangular Strategy II) (พ.ศ. 
2551 - 2556) 
 5. แผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ระยะที่ 3 (Rectangular Strategy III) (พ.ศ. 
2556 - 2561) 
 
 

 
 
 ปัจจุบันประเทศกัมพูชาได้เอานําแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ระยะที่ 3 มาใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2561 
โดยพัฒนาประเทศใน 4 ด้าน คือ ด้านเกษตรกรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการค้า
การลงทุน และด้านคุณภาพชีวิต ทั้งนี้หลักของการพัฒนาจะต้องอยู่บนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาล คือ การต่อสู้กับปัญหาทุจริตคอรัปช่ัน การปฏิรูปกฎหมายและ
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กระบวนการยุติธรรม การปฏิรูปราชการ และการปฏิรูปกองทัพ โดยรายละเอียดของ
การพัฒนาในแต่ละด้านมีดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1: เสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตร  
 1) การส่งเสริมการผลิต และส่งเสริมการขาย 
 2) การปรับปรุงสินค้าเกษตรและสร้างความหลากหลาย 
 3) การปฏิรูปที่ดิน และทําความสะอาดเหมืองแร่ 
 4) การบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1) การพัฒนาระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานเมือง 
 2) การบริหารจัดการแหล่งน้ําและระบบชลประทาน 
 3) การพัฒนาระบบไฟฟูา 
 4) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3: พัฒนาภาคเอกชน และการจ้างงาน 
 1) การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเอกชน และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
 2) การพัฒนาอุตสาหกรรมและ SME 
 3) การพัฒนาตลาดแรงงาน 
 4) การพัฒนาธนาคารและธุรกิจการเงิน 
ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4: เพิ่มทักษะและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 1) การสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมด้านการศึกษา  
 2) การส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ 
 3) การสร้างระบบความมั่นคงทางสังคม 
 4) การส่งเสริมนโยบายประชากรและความเท่าเทียมหญิงชาย 
 เมื่อนําข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ และแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ระยะที่ 3 มาศึกษาวิเคราะห์ พบว่า  
เป็นโอกาสดีที่หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนไทยจะได้ดําเนินการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ทั้งกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนกัมพูชา และควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไป
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ลงทุนกับประเทศกัมพูชา เนื่องจากเป็นประเทศที่มีศักยภาพหลายด้าน ทั้งในด้าน
อุตสาหกรรมเพราะมีต้นทุนแรงงานที่ต่ํา ด้านธุรกิจท่องเที่ยวเพราะมีแห่งท่องเที่ยว 
ที่สวยงามแต่ยังขาดการพัฒนา ด้านการค้าการลงทุนเพราะประชากรกัมพูชามีรายได้
และความต้องการอุปโภคบริโภคสูงขึ้น ทั้งนี้แผนงานและโครงการที่รัฐบาลและ 
เอกชนไทยเสนอควรจะมีความสอดคล้องและตรงกับแนวทางการพัฒนาของแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ระยะที่ 3 ของประเทศกัมพูชา ซึ่งจะให้ทั้งสองประเทศได้รับ
ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนในรูปแบบ Win-win situation ตัวอย่างแนวทาง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ระยะที่ 3 มีดังนี ้  

ยุทธศาสตร์ รัฐบาลไทย-กัมพูชา เอกชนไทย-กัมพูชา 
1. เสรมิสร้าง

ศักยภาพภาค
การเกษตร 

- การให้ความช่วยเหลือและการ
สร้างความร่วมมือทางวิชาการ 

- พันธมิตรในการขายสินค้า
เกษตร 

การลงทุนธุรกิจดา้น
การเกษตร 

2. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- การให้เงินกู้เงินช่วยเหลือ 
- ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 
- พัฒนาเครือข่ายระบบโลจิสติกส์

และขนส่งระหว่างประเทศ 

การลงทุนธุรกิจดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

3. พัฒนา
ภาคเอกชน และ
การจ้างงาน 

- สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
และนักลงทุน 

- พัฒนาระบบตลาดแรงงาน 
ข้ามชาต ิ

การลงทุนด้าน
อุตสาหกรรม ธุรกจิ
การบริการ และธรุกิจ
การเงิน 

4. เพิ่มทักษะและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 
 

- การให้ความช่วยเหลือและการ
สร้างความร่วมมือทางวิชาการ 

- สร้างเครือข่ายหน่วยงาน
การศึกษา หน่วยงานงาน
สาธารณสุข 

การลงทุนธุรกิจดา้น
การศึกษา สาธารณสุข 
สุขภาพและความงาม 
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ปรับแนวคิด เปลี่ยนมุมมอง แปลงไทยสู่อาเซียน 

นางสาวธฤษวรรณ  นนทพุทธ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อให้ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพิ่มอํานาจต่อรองและขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ให้ประชาชนใน
ประเทศสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น โครงสร้างเศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น กฎระเบียบและมาตรฐานเป็น
สากลมากขึ้น การกระจายความเจริญมากขึ้น และสังคมมีความหลากหลายเช้ือชาติ
และวัฒนธรรมมากขึ้น ทําให้หลายองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเกิดความตื่นตัว  
มีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและความมั่นคง 
และด้านสังคมและวัฒนธรรม การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอาจทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทั้งเชิงบวกหรือลบต่อประเทศไทย ทั้งนี้การพัฒนา
ความรู้และการเตรียมความพร้อมเป็นเงื่อนไขสําคัญของการรับโอกาสและปูองกันภัย
คุกคามที่จะเกิดขึ้น  

อาเซียน : บทเรียนจากกัมพูชา 
 จากการปฏิรูปประเทศโดยการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง
เพื่อสร้างสังคมใหม่ให้ทุกชนช้ันมีความเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อยาวนานร่วม 
30 ปี ทําให้กัมพูชาไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้ด้วยตนเอง จึงต้องมีการพึ่งพา
องค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) องค์การระหว่างประเทศ และ 
การช่วยเหลือในลักษณะทวิภาคี ทั้งการช่วยเหลือจากญี่ปุุน จีน สหรัฐอเมริกา และ
ไทย ซึ่งการให้ความช่วยเหลือขององค์การระหว่างประเทศและประเทศต่างๆ  
ต่อกัมพูชา มี เ ง่ือนไขที่สอดคล้องกัน คือ ความต้องการเห็นประเทศกัมพูชา 
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มีการปฏิรูปการเมือง ระเบียบราชการ การทหาร กฎหมาย เศรษฐกิจ และ 
การจัดระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของประเทศกัมพูชาที่จะต้องเกิดขึ้น ดังนั้น 
อาเซียนจึงเป็นเวทีหนึ่งที่สะท้อนได้ถึงความพยามยามในการปรับเปลี่ยนในเชิงบวก
ของกัมพูชา 
 การมีส่วนร่วมของกัมพูชาในระบบเศรษฐกิจภูมิภาค ช่วยให้ เกิด 
การกระตุ้นการพัฒนาประเทศ ทั้งการค้าและการลงทุน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ ความชํานาญ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ โดยอาเซียนซึ่งเป็นองค์กรระดับภูมิภาคและเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มี
ศักยภาพ จะช่วยส่งเสริมความเช่ือมั่นของนักลงทุนต่อกัมพูชา ประกอบกับกัมพูชามี
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในใจกลางอาเซียน และในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 6 ประเทศ 
ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า ไทย เวียดนาม และมณฑลยูนนาน ดังนั้น กัมพูชาจึงสามารถ
ใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
ประสบการณ์ที่ร่วมงานกับนักลงทุนต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ การเข้า
เป็นสมาชิกอาเซียนจะทําให้กัมพูชามีโอกาสในการแสดงบทบาทในเวทีระหว่าง
ประเทศและได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากองค์การระหว่างประเทศที่ผูกพัน 
กับอาเซียน และก่อให้เกิดการเร่งรัดการดําเนินการปฏิรูปและการปรับปรุงโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา 
 รัฐบาลกัมพูชามีการปรับเปลี่ยนสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี  
โดยเตรียมปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลกัมพูชามุ่งขยายเศรษฐกิจทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม รวมทั้งข้อได้เปรียบในการแข่งขันทั้งกับในภูมิภาคอาเซียนและระดับ
นานาประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งปรับสภาพแวดล้อมในการลงทุน เพิ่มการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพิ่มการฝึกฝนความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งการสร้างเขตอุตสาหกรรมและ
เขตส่งออกที่มีโครงสร้างพื้นฐานและบริการที่มีประสิทธิภาพ และยังให้ความสําคัญ  
กับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการรับความช่วยเหลือ
จากนานาชาติ 
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 เนื่องจากกัมพูชาไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างเพียงพอ จึงต้องอาศัยการนําเข้าเป็นหลัก โดยมีนโยบายการค้าเสรี 
ไม่มีข้อกีดกันทางการค้า อย่างไรก็ตาม กัมพูชายังคงมีข้อจํากัดเรื่องการขาดความ
พร้อมในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นความท้าทายของรัฐบาลกัมพูชาในการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่อาเซียน อาทิ ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ เส้นทางการคมนาคมที่ยังไม่เอื้อต่อ
การคมนาคมขนส่งในระดับภูมิภาค ระบบไฟฟูาที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ และระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานท่ียังไม่พัฒนาเท่าท่ีควร 

อาเซียนกับการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็ว  ผนวกกับความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
เป็นองค์ประกอบที่นําไปสู่ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคและปัญหา
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน เช่น มลพิษทางอากาศ น้ํา และดิน ความเสื่อมโทรมของ
สิ่ งแวดล้อมในเขตเมือง หมอกควันพิษข้ามพรมแดน และการหมดไปของ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ 
การบริโภคที่เพิ่มข้ึนทําให้เกิดขยะเพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน  ดังนั้น
ความท้าทายประการหนึ่งของอาเซียน คือ การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษา
สมดุลของสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน  
 จากโครงสร้างของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก 
คือ เสาหลักด้านเศรษฐกิจ เสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคง และเสาหลัก  
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งภายใต้เสาหลัก
ด้านสังคมและวัฒนธรรม แต่จากปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม และแนวโน้มปัญหา
ความขัดแย้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาสมดุลของด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่ยังไม่มีแนวทางที่ดําเนินการควบคู่กันได้ ยุทธศาสตร์ประเทศไทยต่อประชาคม
อาเซียน ประกอบด้วยการพัฒนาเพื่อรองรับเศรษฐกิจที่เติบโต การให้ความรู้และ
พิทักษ์ประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  และการพัฒนากฎหมายและระเบียบ  
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โดยให้ความสําคัญกับด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ประกอบด้วยการสร้างและพัฒนา
โครงสร้างการคมนาคมขนส่งภายในประเทศ ด้านการพัฒนาประเทศ มีการส่งเสริม
การพัฒนาพลังงานสีเขียว ซึ่งคํานึงถึงการลดต้นทุนทางเศรษฐกิจ ความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสะดวกในการเข้าถึงของประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายจากการพึ่งพาเช้ือเพลิงจากต่างประเทศ โดยมีแผนเพิ่มการผลิตพลังงาน
ทางเลือกจากแสงอาทิตย์ ลม น้ํา และมวลชีวภาพ การยกระดับความสําคัญเรื่อง
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นฐานของการดํารงชีวิต จึงมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ 
 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)  คือหนึ่ง
ในหกความร่วมมือภายใต้เสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยมีสาระสําคัญ คือ  
การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก การจัดการและการปูองกันปัญหามลพิษ 
ทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน การส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
และการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม
คุณภาพมาตรฐานการดํารงชีวิตในเขตเมือง การประสานนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  
และฐานข้อมูล การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง และทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืน การส่งเสริมการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน้ําจืด 
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและการจัดการต่อผลกระทบ 
และการส่งเสริมการบริหารจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน 
 นโยบายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสีเขียวและสะอาด โดยการปกปูองทรัพยากรธรรมชาติ  
เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและ  
การอนุรักษ์ดิน น้ํา แร่ธาตุ พลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ปุาไม้ ทรัพยากร
ชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ําและอากาศสําหรับ
ภูมิภาคอาเซียน โดยอาเซียนจะมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ปัญหาสิ่งท้าทาย
สิ่ งแวดล้อมโลก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและคุ้ มครองช้ันโอโซน 
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เช่นเดียวกับการพัฒนาและการปรับใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับการพัฒนา
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมในบริบทอาเซียน สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการกําหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ และแผนการทํางาน  
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมถึงการศึกษามาตรการการจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนของประเทศไทย 

ราชการไทยก้าวอย่างไรไปอาเซียน 
 ในการเตรียมความพร้อมสําหรับก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศไทย
จําเป็นอย่างยิ่งในการที่ต้องมีแผนพัฒนาประเทศที่มีเปูาหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว ซึ่งรวมถึงแผนสําหรับก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่ชัดเจน และทุกองค์กรต้อง 
ถือปฏิบัติอย่างจริงจัง แต่ทั้งนี้ เปูาหมายการพัฒนาในระยะสั้นและระยะยาว 
ในภาพรวมของประเทศยังไม่ชัดเจน รวมทั้งไม่ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาอย่าง
จริ งจั ง ทํา ให้แนวการปฏิบัติของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องขาดความเ ช่ือมโยง  
ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงต้องร่วมมือร่วมใจกันเสริมสร้างการตระหนักรู้ 
(Awareness) เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคม เพื่อให้มี 
ความพร้อมมากขึ้นและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน 
ที่รุนแรงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมีมาตรการในการจัดการด้านผลกระทบต่างๆ 
นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐควรมีแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้เป็นผู้ที่มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมในประชาคมอาเซียน โดย 
 1. ปรับแนวคิด โดยการมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Development) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะความเช่ียวชาญ
เฉพาะวิชาชีพ ทําให้เกิดภาพลักษณ์ของข้าราชการยุคใหม่ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ควรมี
การบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทํางานและให้การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ
ด้วยการให้โอกาสบุคลากรได้ศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อฝึกทักษะ
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ทางด้านภาษาและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ ค้นคว้าวิจัย ทําให้เกิดภาพลักษณ์
ใหม่ของข้าราชการไทย และเป็นการรักษาบุคลากรคุณภาพให้ยังคงอยู่ในระบบ
ราชการและสามารถดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพสูงให้เข้ามาปฏิบัติงานในระบบราชการ 
 2. เปลี่ยนมุมมอง โดยการมีเปูาหมายและสร้างภาวะการเป็นผู้นํา (Goals 
and Leadership) ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องร่วมมือร่วมใจกัน
เสริมสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็น
ประชาคม เพื่อให้มีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและ 
การแข่งขันที่รุนแรงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมีมาตรการในการจัดการด้านผลกระทบ
ต่างๆ ในขณะเดียวกัน การที่จะนําองค์กรไปสู่ เปูาหมายนั้น จะต้องมีผู้นําที่มี
ความสามารถโดดเด่น และสามารถนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้อย่างแท้จริง ต้องมี
การสร้างภาวะผู้นําของผู้บริหารของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง และมีการให้ความรู้
ด้านวิชาการอย่างเหมาะสม เพื่อที่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในองค์กร รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการอย่างสม่ําเสมอ 
 3. แปลงไทยสู่อาเซียน ด้วยการสร้างภาคีเครือข่ายและความร่วมมือ 
(Networking and Collaboration) ระหว่างแต่ละภาคส่วน ทําให้เกิดการบูรณาการ
การทํางานระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมของงาน ทําให้การทํางาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังส่งเสริมการทํางานเป็นทีม และเป็น
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ จากหน่วยงานต่างๆ โดยต้องมีการสร้างภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริม
ให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

บทส่งท้าย 
 แม้ว่าแนวคิดการก่อตั้งประชาคมอาเซียนจะยึดรูปแบบและแรงบันดาลใจ
จากการรวมกลุ่มของประเทศในกลุ่มยุโรป แต่ด้วยพื้นฐานทางสังคม การเมือง และ



ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 

 79 

เศรษฐกิจท่ีใกล้เคียงกัน ทําให้การรวมตัวกันของอาเซียนมีลักษณะเฉพาะที่ท้าทายให้
ประเทศสมาชิกต่างๆ ต้องเผชิญ ประเทศสมาชิกจึงจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน
หลักเกณฑ์และกฎหมายเดิมของแต่ละประเทศให้สอดคล้องกับกรอบหรือกฎระเบียบ
ของประชาคมซึ่งอาจจะส่งทั้งผลดีและผลเสียต่อประเทศสมาชิกแตกต่างกันไป ดังนั้น 
รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการดําเนินการในลักษณะเชิงรุก โดยต้อง
เตรียมทั้งภาคเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ท้ังมิติความเจริญ มั่งคั่ง และความมั่นคง 
ในส่วนของภาครัฐต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบงานให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
และมีมาตรฐานสากล พร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประชาคมอาเซียน  

เพื่อประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาคมอาเซียนต่อไป   
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การศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา: 
กัมพูชากับการพัฒนาประเทศหลังสงคราม 

นายอร่าม พันธุ์วรรณ ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 

กรมควบคุมมลพิษ 

 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้จัดสรรทุนฝึกอบรมระยะ
สั้นสําหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 9 จํานวนประมาณ 30 คน เพื่อไปศึกษา 
ดูงาน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2556 
เกี่ยวกับการเตรียมการและการดําเนินการของประเทศกัมพูชาเพื่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่จําเป็น 
ต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการเรียนรู้และทําความเข้าใจในบริบทที่แตกต่างและ
ประสบการณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจนําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์หรือ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต  
 รายงานนี้ได้นําเสนอข้อมูลบางส่วนจากการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของกัมพูชา และ ข้อเสนอแนะสําหรับนํามาประยุกต์ใช้
กับการดําเนินงานของหน่วยงานราชการ ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไป  
 ประเทศกัมพูชา มีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา  
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันคือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ
นโรดม สีหมุนี และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นําประเทศคือ สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช
ฮุน เซน ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นําที่ดํารงตําแหน่งยาวนานที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยปกครองกัมพูชามาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี  
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 ประเทศกัมพูชามีเนื้อที่ประมาณ 181,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
1 ใน 3 ของประเทศไทย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 ราชธานี (capital) คือ 
กรุงพนมเปญ และ 23 จังหวัด (province) มีจํานวนประชากรในปี ค.ศ. 2012 
ประมาณ 14 ล้านคน เป็นประชากรวัยแรงงานประมาณ 7 ล้านคน (เพศชาย
ประมาณ 3.4 ล้านคน และเพศหญิงประมาณ 3.6 ล้านคน) มีอัตราการเพิ่มประชากร
ร้อยละ 1.54   

ก่อนจะเป็นกัมพูชาในปัจจุบัน 
 ประเทศกัมพูชา ตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส ประมาณกลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 19 (ค.ศ. 1863 – 1953) เป็นระยะเวลา 90 ปี และหลังจากได้รับ
เอกราชในปี ค.ศ. 1953 ก็ประสบปัญหาความไม่สงบภายในประเทศอันเนื่องมาจาก
สงครามและความขัดแย้งการเมืองที่ยาวนานนับ 40 ปี โดยมีการเปลี่ยนช่ือประเทศ 
หรือรูปแบบการปกครองเป็น 6 ช่วงด้วยกัน กล่าวคือ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
(Kingdom of Cambodia) ในระหว่างปี ค.ศ.1953-1970 มีการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสต์ในรูปแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐ  
ขเมร (Khmer Republic) ระหว่างปี ค.ศ.1970-1975 ขณะที่อยู่ภายใต้การปกครอง
ของกองกําลังทหาร และเปลี่ยนช่ือเป็น กัมพูชาประชาธิปไตย (Democratic 
Kampuchea) ระหว่างปี ค.ศ.1975-1979 ในยุคเขมรแดงซึ่งปกครองโดยระบอบ
คอมมิวนิสต์และเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา (People Republic of 
Kampuchea) ระหว่างปี ค.ศ.1979-1989 ขณะอยู่ภายใต้อิทธิพลของเวียดนามมีการ
ปกครองระบอบสังคมนิยม ต่อมาใช้ช่ือว่ารัฐกัมพูชา(State of Cambodia) ระหว่างปี 
ค.ศ.1989-1991 มีการปกครองโดยระบอบกึ่งเสรีนิยม และระหว่างปี ค .ศ.1991-
1993 กัมพูชา (Cambodia) อยู่ภายใต้การบริหารของสหประชาชาติ และนับตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1993 เป็นต้นมาได้กลับมาใช้ช่ือ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of 
Cambodia) จนถึงปัจจุบัน 

 



ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 

 83 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสังคมนิยมเป็น
ประชาธิปไตย และภาวะสงครามภายในประเทศเริ่มสงบลง จึงเป็นช่วงเวลาของ 
การเยียวยาและพัฒนาฟื้นฟูประเทศ กัมพูชาได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้าง
ความสงบสุข มั่นคงทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 
โดยได้มีการปฏิรูปทั้งการปกครอง เศรษฐกิจการเงิน กฎหมาย และการทหาร 
 ปี ค.ศ.1993 นับเป็นปีแรกของการเริ่มฟื้นฟูและพัฒนาประเทศในด้าน
ต่างๆ โดยมีการนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 1 (Socio-Economic 
Development Plan I) ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี (ค.ศ.1993-1998) มาใช้ และต่อมาได้มี
การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ 3 เหลี่ยม ประกอบด้วย การฟื้นฟู
สันติภาพและความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยสําหรับประชาชนและ
ประเทศชาติ ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านการปฏิรูป และ  
การบูรณาการเข้าสู่ภูมิภาคและนานาชาติ โดยรวมแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่สอง (ค.ศ.1998-2003) ร่วมกับกลยุทธ์การลดความยากจน และเปูาหมาย 
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษของกัมพูชา  
 ต่อมาได้มีการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ เรียกว่ายุทธศาสตร์  
4 เหลี่ยม (rectangular strategies) เน้นการพัฒนา 4 ด้าน มีระยะเวลาครั้งละ 5 ปี 
และเริ่มใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 เป็นต้นมา 
กล่าวคือ ระยะที่ 1 ในปี ค.ศ. 2003-2008 ระยะที่ 2 ในปี ค.ศ. 2008-2013 และ
ระยะที่ 3 ในปี ค.ศ. 2013-2018  มีเนื้อหาประกอบด้วย 
 1. การสร้างสันติภาพ เสถียรภาพทางการเมือง ความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน (peace political stability and public order) อาทิ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตจากภาคการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร การประมง การปฏิรูป
ที่ดินและปุา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
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 2. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออํานวยต่อเศรษฐกิจมหภาคและทางด้าน
การเงิน (Favorable macroeconomic and financial conditioning including 
environmental sustainability) โดยให้ความสําคัญกับการฟื้นฟูและการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การคมนาคม การจัดการน้ํา การพัฒนาภาคพลังงาน และ
การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร  
 3. การมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศ (partnership in 
development) อาทิ ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก 
ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเงินการธนาคาร การพัฒนาตลาดแรงงาน 
 4. การบูรณาการเข้ากับภูมิภาคและโลก (depending regional and 
global integration) หรือการสร้างเสริมสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านการศึกษา เทคโนโลยี ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ ส่งเสริมด้านสังคม 
 ปัจจัยหลักในการดําเนินแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติของกัมพูชาคือ 
การยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยมุ่งเน้นการปฏิรูป 4 ประการ 
ได้แก่ 1) การต่อต้านการคอรัปช่ัน 2) การปฏิรูปกฎหมายและการศาล 3) การปฏิรูป
การบริหารสาธารณะรวมถึงการกระจายอํานาจและ 4) การปฏิรูปกองทัพและ 
กําลังพล 

สรุปความส าเร็จในการก้าวสู่ประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 จะเห็นได้ว่าภาวะเศรษฐกิจและการพัฒนาของกัมพูชาเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วในระยะเวลาไม่นานมานี้  โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกเสื้อผ้า 
เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้าไปต่างประเทศ อาทิ ยุโรป นําเข้าสินค้าจากกัมพูชาไม่ต้อง
เสียภาษีภายในข้อตกลง Everything But Arms รวมถึง ต่างชาติมีการลงทุนเพิ่มขึ้น
ในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ช้ินส่วนรถยนต์ และการผลิตเสื้อผ้า ค่าแรงต่ําทํา
ให้ต้นทุนการผลิตตํ่ ากว่าประเทศไทย รวมถึงการเติบโตของอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว เป็นต้น ทําให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และติดอันดับที่ 11 
ของประเทศที่มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่
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ผ่านมา  โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ในปี ค.ศ. 2012 ประมาณ 
ร้อยละ 6.9-7.3 อันเนื่องมาจากภาคการบริการร้อยละ 40-45 การเกษตรประมาณ
ร้อยละ 30-33 อุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 20-22 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีประมาณ 
1,000 ดอลลาร์สหรัฐ  

ความท้าทายกับการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 อย่างไรก็ตามการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวยังเป็นสิ่งท้าทาย เนื่องจาก 
เศรษฐกิจของกัมพูชายังขึ้นกับการค้าภายนอกประเทศซึ่งปัจจุบันมีความผันผวนไม่
แน่นอน จํานวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีไม่เพียงพอ ระบบการศึกษาในระดับต่าง ๆ 
ไม่ได้มาตรฐานทําให้คุณภาพการศึกษาของประเทศค่อนข้างต่ํา ประชาชนในประเทศ
ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ทําให้ขาดแรงงานที่ต้องใช้ทักษะในการผลิต การคมนาคม 
ไม่สะดวกทําให้ค่าขนส่งสินค้าค่อนข้างสูง ค่าไฟฟูาหรือพลังงานค่อนข้างสูงทําให้
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ระบบกฎหมายซึ่งหลายฉบับขาดความชัดเจน นอกจากนี้
เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล และการทุจริตคอรัปช่ัน นับเป็นอุปสรรคสําคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานของหน่วยงานราชการ 
 จากประเด็นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชา ถือว่า
ความสําเร็จส่วนหน่ึงมาจากการที่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ สามารถผลักดัน
ยุทธศาสตร์ของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและนําไปสู่การปฏิบัติจนประสบ
ผลสําเร็จ สําหรับประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐถือว่าเป็นกลไกหลักในการผลักดัน
หรือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศ และระดับองค์กรไปสู่ 
การปฏิบัติให้บังเกิดผล อย่างเป็นรูปธรรม  
 หน่วยงานราชการของไทย อาจมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อนําแผน 
หรือ ยุทธศาสตร์ของประเทศหรือของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง  
และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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 1. หน่วยงานภาครัฐในระดับต่าง ๆ ควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานอย่างสม่ําเสมอให้มีความทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล หรือ แผนบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้การดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. ควรมีการสร้างกลไกความเช่ือมโยงในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และผลักดันให้บรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมายในทุกระดับ 
 3. มีการบูรณาการแผนฯ ร่วมกันทั้งระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกกระทรวง กระทรวง ทบวงกรมเพื่อให้การดําเนินงานในระดับต่างๆ บรรลุ
ตามเปูาหมาย  
 4. หน่วยงานต่าง ๆ ควรมีการปรับรูปแบบกระบวนการทํางานเพื่อให้
สอดคล้องและรองรับกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 5. การกําหนดงบประมาณ และแผนการดําเนินงานให้มีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และองค์กร 
 6. มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการข้อมูล การกํากับ การติดตาม
ความคืบหน้า และการประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์หรือตามแผนดําเนิน
โครงการอย่างเป็นระบบ สําหรับระหว่างองค์กร และ หรือ ภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง และรับทราบการดําเนินการได้ทุกระยะและเป็นปัจจุบัน  
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เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาไทยสู่อาเซียน 

     นายพงษ์ศักดิ์  เอื้อสุวรรณา 
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 จากประสบการณ์การฝึกอบรมดูงาน ณ ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่  
26 – 30 พฤศจิกายน 2556   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมตามหลักสูตรระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมดูงาน เป็นเสมือนการสั่งสมองค์
ความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาตัวเรา พัฒนาหน่วยงาน และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
ในท้ายสุด  จากการดูงานในแต่ละสถานที่  ณ ประเทศกัมพูชา ทั้ งในด้าน 
การสาธารณสุข หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศกัมพูชา กระทรวง
พาณิชย์ รวมทั้งด้านธุรกิจการจัดการข้าว และที่สําคัญคือการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
แห่งชาติกัมพูชาซึ่งมีการจัดแสดงศิลปะ “ยุคทอง” ของอาณาจักรเขมร   พิพิธภัณฑ์ 
เอส – 21 (Tuol Sleng) ซึ่งเป็นสถานท่ีกักกันนักโทษในยุคเขมรแดง  และพิพิธภัณฑ์
หัวกะโหลก ทุ่งสังหาร (Killing Fields)  ซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งทางประวัติศาสตร์ที่มี
ช่ือเสียงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศกัมพูชา ทําให้ผู้ เขียนได้รับความรู้และ 
ความประทับใจในแต่ละสถานท่ีต่าง ๆ มากมาย 

ความภูมิใจและความขมขื่นในอดีต จะเป็นแรงผลักดันในอนาคต ... 
 ชาวกัมพูชาพยายามปลูกฝังให้เยาวชนในรุ่นถัดไปได้ภูมิใจว่า ครั้งหนึ่ง 
ในอดีต ประเทศกัมพูชาก็เคยยิ่งใหญ่ในสมัยที่ยังเป็น “อาณาจักรเขมร” หรือ 
“อาณาจักรขอม” ซึ่งเป็นอาณาจักรหนึ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด โดยมีที่ตั้งอยู่
ในบริเวณประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน รวมทั้งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ
ประเทศไทย ลาว และเวียดนามในปัจจุบันอีกด้วย นับเป็นอาณาจักรที่มีแสนยานุภาพ
มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยแสดงผ่านทางพิพิธภัณฑ์ ซึ่งได้รวบรวมงาน
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ศิลปะต่าง ๆ ที่งดงามและยิ่งใหญ่ไว้อย่างมากมาย แต่ในทางตรงกันข้าม ก็ให้เหลียว
หลังมองสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ในยุคที่ประเทศมีการเปลี่ยน
รูปแบบการปกครอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้าง “สังคมใหม่” โดยใช้รากฐานทาง
อุดมการณ์ที่เรียกว่า “อุดมการณ์ปฏิวัติแบบเบ็ดเสร็จ” เพื่อให้ทุกชนช้ันในสังคม 
มีความเท่าเทียมกัน จากการกระทําดังกล่าวนี้ ทําให้ชาวกัมพูชาต้องเสียชีวิตจาก  
การถูกสังหาร ถูกบังคับใช้แรงงานและความอดอยากเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาต้องหยุดชะงัก และได้กลับมาเริ่มมี 
การพัฒนาประเทศในช่วง 30 ปีที่ผ่านมานี้ จากเหตุผลดังกล่าว ทําให้ชาวกัมพูชา 
ได้สอนลูกหลานให้มีความอดทน และใช้เหตุการณ์การรบราฆ่าฟันกันเองเป็นบทเรียน
เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก และร่วมกัน ช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไป   

จุดเด่น จุดด้อย และโอกาสในการลงทุน ... 
 ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศท่ีมีจุดเด่นท่ีน่าสนใจสําหรับนักลงทุน ได้แก่  
 1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ อันได้แก่ ปุาไม้ สินแร่ 
ต่าง ๆ เช่น เหล็ก ทอง ทองแดง รวมไปถึงน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นสิ่ง
ดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากร เหล่านี้ในการผลิต  
 2. ค่าแรงงานต่ํา ซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนในการผลิตสินค้าที่ต่ําลง ค่าแรง 
ขั้นต่ําในประเทศกัมพูชาอยู่ที่ประมาณ 60 - 70 บาทต่อวัน ซึ่งถูกกว่าเมื่อเทียบกับ
ค่าแรงในประเทศไทย (300 บาทต่อวัน) หรือประเทศเวียดนาม (90 – 110 บาท
ตามแต่เขตและประเภทการลงทุน) ดังนั้นแล้วจึงเป็นจุดแข็งของกัมพูชาจาก
ค่าแรงงาน   ที่ต่ํากว่าประเทศอื่น เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับผู้ประกอบการในการย้าย
ฐานการผลิตมายังประเทศกัมพูชา  
 3. การได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ซึ่งการที่กัมพูชาได้รับสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences: 
GSP) จากประเทศต่าง ๆ ในฐานะความช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนา เป็นข้อ
ได้เปรียบที่ค่อนข้างชัดเจนสําหรับการลงทุนในกัมพูชาเพราะสามารถที่จะส่งออก



ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 

 89 

สินค้าไปยังประเทศพัฒนาแล้วและมีตลาดขนาดใหญ่ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และสหภาพยุโรปด้วยอัตราภาษีศุลกากรที่ต่ํากว่าประเทศอื่น 
 4. นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของรัฐบาลกัมพูชา  
โดยรัฐบาลกัมพูชามีนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศด้วยการจัดตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกัมพูชา  (Cambodian Investment Board: CIB) 
เพื่อกระตุ้นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโดยการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  
แก่นักลงทุน โดยสิทธิประโยชน์ที่มีการมอบให้นักลงทุน อาทิเช่น การเคลื่อนย้ายเงิน
ลงทุนได้เสรี ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของกิจการในกัมพูชาได้ 100% การยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วงแรกของการลงทุน มีสิทธิการเช่าที่ดินได้ยาวถึง 50 ปี                                         
 สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ทําให้ประเทศกัมพูชากลายเป็นประเทศที่น่าสนใจ 
รวมทั้งมีโอกาสสําหรับการค้าและการลงทุนมากมายในสายตาชาวต่างชาติรวมถึง 
นักลงทุนของจากไทย  ถึงแม้ว่าไทยจะมีจุดด้อยและอุปสรรคในการลงทุน อันได้แก่
ความขัดแย้งในกรณีเขาพระวิหาร  อย่างไรก็ดี ประเทศกัมพูชาเองก็ยังคงมีจุดด้อย  
ที่สําคัญมาก อันได้แก่ความไม่พร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นถนนสัญจรภายใน ประเทศซึ่ งส่ วนใหญ่ยั ง เป็นถนนลูกรั ง  ไม่สะดวก 
ในการคมนาคมขนส่ง ระบบไฟฟูาไม่มีประสิทธิภาพแม้กระทั่งในกรุงพนมเปญ 
ซึ่งเป็นเมืองหลวงยังพบปัญหาไฟดับอยู่เป็นประจํา ส่วนแรงงานในประเทศกัมพูชานั้น 
ถึงจะมีปริมาณมากแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นแรงงานไม่มีฝีมือ 
 โอกาสการลงทุนของไทยในกัมพูชา จากการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของ
กัมพูชา ดังนี ้
 1 .  การแข่ ง ขั นของสิ นค้ า ไทย ในตล าดกั มพู ชานั้ น  นั บว่ า ไทย 
มีความได้เปรียบประเทศคู่แข่งอื่น ๆ อยู่มาก เนื่องจากประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อ
กับกัมพูชาเป็นระยะทางยาวประมาณ 800 กิโลเมตร จึงสามารถขนส่งสินค้าทางบก
เข้าไปยังเมืองต่าง ๆ ของกัมพูชาได้สะดวกและมีต้นทุนค่าขนส่งต่ํากว่าประเทศ 
คู่แข่งอื่น ๆ  
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 2. เงินบาทของไทยเข้าไปหมุนเวียนในกัมพูชาเป็นจํานวนมาก และ 
มีความนิยม สามารถใช้เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเงินตราท้องถิ่น 
 3. ตลาดกัมพูชาต้องการวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในประเทศเป็นจํานวนมาก 
เนื่องจากต้องมีการปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคในประเทศที่ได้รับ 
ความเสียหายจากการสู้รบภายในประเทศที่ผ่านมา และการก่อสร้างสิ่งอํานวย 
ความสะดวก โดยเฉพาะระบบคมนาคมขึ้นมารองรับการลงทุนจากต่างประเทศ  
จึงเป็นโอกาสทางการค้าของไทยที่จะส่งเสริมการส่งออกสินค้าประเภทนี้เข้าสู่ตลาด
กัมพูชาให้มากข้ึน นอกเหนือจากสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความต้องการมากอยู่แล้ว  
 4. การลงทุนของต่างชาติส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งออกโดยเฉพาะ
ธุรกิจโรงงานเย็บเสื้อผ้าซึ่ งมีสัดส่วน ถึงร้อยละ 80 ของมูลค่าส่งออกรวม  
จากการได้รับสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) จากสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ทําให้สินค้า
ที่ส่งออกจากกัมพูชาเสียภาษีอัตราต่ํ าเป็นพิเศษเมื่อนําเข้ าประเทศเหล่านั้น  
ส่วนการลงทุนสําหรับผลิตสินค้าเพื่อการบริโภคในกัมพูชา ยังมีปริมาณน้อยเนื่องจาก
ความต้องการสินค้าและกําลังซื้อของชาวกัมพูชายังอยู่ในระดับต่ําและสินค้าอุปโภค
บริโภคส่วนหน่ึงสามารถนําเข้าไปจากประเทศใกล้เคียงได้ตามชายแดน 

 สรุป  
 ประเทศกัมพูชาช่วง 30 ปีหลังจากทําสงครามภายในประเทศที่ยืดเยื้อมา
นาน ทําให้ระบบเศรษฐกิจพึ่งฟื้นตัว ยังต้องปรับปรุงกฎ ระเบียบด้านต่างๆ รวมทั้ง
ด้านการค้าอีกมาก โดยการค้ายังไม่เป็นระบบสากล กฎ ระเบียบและมาตรการต่าง ๆ 
ด้านการค้ายังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และอํานาจต่างๆ ยังไม่กระจายออก
ไปสู่ส่วนภูมิภาค แต่ในทางตรงกันข้ามประเทศกัมพูชามีจุดเด่นท่ีน่าสนใจในการลงทุน
ในหลาย ๆ ด้าน อันได้แก่ ด้านธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โดยมีแหล่งท่องเที่ยว
สําคัญมากมาย และค่าจ้างแรงงานต่ําเป็นต้น 
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ความตระหนักในด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม … 
 เนื่องจากประเทศกัมพูชาเป็นประเทศท่ีพึ่งฟื้นตัวจากภาวะสงคราม ดังนั้น
นโยบายหลักของรัฐบาลจึงให้ความสําคัญกับการเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ เช่น สนามบิน ถนน ไฟฟูา ประปา และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นหลัก 
นอกจากนั้นยังได้ให้ความสําคัญกับด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม การจ้างงาน 
และการสร้างสันติภาพและลดความขัดแย้งจากสงคราม อย่างไรก็ตาม ประเทศ
กัมพูชายังให้ความสําคัญกับด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มาก
เท่าที่ควร เห็นได้จากงบประมาณที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นได้รับในแต่ละปี ส่วนใหญ่  
จะเป็นงบประมาณเพื่อใช้ในการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก 

บทส่งท้าย ... 
 สําหรับประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา 
ในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยน
ทัศนคติ เรื่องการลงทุน การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข ด้านการส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาระบบราชการของประเทศกัมพูชาแล้ว  
ผู้เขียนยังสามารถนําความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการอบรมดูงานมาปรับใช้
และริเริ่มในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและการทํางาน และ 
สิ่งสําคัญอีกอย่างคือ การได้รู้จักเพื่อนข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ถือเป็น 
การสร้างเครือข่ายการทํางานในอนาคต ที่เป็นส่วนสําคัญในการผลักดันระบบราชการ
ไทยให้มีการทํางานแบบบูรณาการ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าไปเป็น 

ส่วนหน่ึงของอาเซียน และเวทีโลกได้อย่างมั่นคงต่อไป   
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สิ่งที่เรียนรู้และข้อคิดเห็นจากการศึกษาดูงานในประเทศกัมพูชา 
“กัมพูชา – ฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่” 

นายอนุชิต ลิ้มสุวัฒน ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

 จากการศึกษาดูงานในต่างประเทศ (ประเทศกัมพูชา) ในระหว่างวันที่  
26-30 พ.ย. 2556 ภายใต้โครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (รุ่นที่ 9) ซึ่งครอบคลุม
ถึงการรับฟังการบรรยายโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐและการเยี่ยมชมหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน เช่น โรงพยาบาล องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น คุกและลานสังหารในยุค
เขมรแดง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้ ได้ช่วยให้รับทราบและเข้าใจประวัติศาสตร์  
ความเป็นมา ตลอดจนแนวทางและสถานการณ์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  
 หลังจากยุคเขมรแดง (Khmer Rouge) สิ้นสุดลงในช่วงปี ค.ศ. 1979  
อาจกล่าวได้ว่าประเทศกัมพูชา “เริ่มต้นใหม่” ในทุกๆ ด้าน ความรุนแรงในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้นําไปสู่ความสูญเสียของกัมพูชาซึ่งรวมถึงประชากรประมาณครึ่งหนึ่งของ
ประเทศ และผู้มีความรู้ความสามารถส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในสังคม หลังจากสงครามยุติลง 
กัมพูชาจึงได้เริ่มต้นพัฒนาประเทศอย่างมีแนวทางชัดเจนโดยเริ่มต้นที่การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการเมือง แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาความวุ่นวายในทางการเมือง 
อันเนื่องมาจากเขมรแดงก็ยังไม่สิ้นสุด จนกระทั่งปี ค.ศ. 1998 จึงได้มีการกําจัดปัญหา
ดังกล่าวลงไปอย่างสมบูรณ์  
 หลังจากปี ค.ศ. 1998 รัฐบาลกัมพูชาได้กําหนดแนวทางที่ ชัดเจน 
ในการพัฒนาประเทศโดยเน้นการเยียวยาสังคมซึ่งได้รับความบอบชํ้าจากภัยสงคราม 
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก หลังจากนั้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 เป็นต้น
มา กัมพูชาได้มีแผนพัฒนาประเทศ (Rectangular Strategy) ที่ให้ความสําคัญใน 4 
ด้านหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม โครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจเอกชนและการจ้างงาน และ
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คุณภาพชีวิตและทรัพยากรบุคคล ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงที่ 3 ของแผนพัฒนา (ค.ศ. 
2013-2018)  
 ถึงแม้ว่าผลจากการพัฒนาประเทศจะทําให้กัมพูชามีสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมดีขึ้นในหลายๆ ด้าน และยังสามารถเป็นผู้ผลิตสินค้าสิ่งทอและข้าวสารรายใหญ่
ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประเทศกัมพูชายังมีอุปสรรคเร่งด่วนสําหรับ 
การพัฒนาประเทศในหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งมีผลให้การเกษตรกรรมยังมีข้อจํากัดในการเติบโต 
ความไม่ยั่งยืนในการบริหารจัดการการประมงและอุตสาหกรรมปุาไม้ การขนส่งมี
ต้นทุนสูง (ทั้งนี้ กัมพูชาไม่ได้มีการอุดหนุนราคาพลังงานเลย) ปัญหาการไหลออกของ
แรงงานและการว่างงาน ฯลฯ  
 ปัญหาการไหลออกของแรงงานไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นปัญหาใหญ่
อย่างหนึ่งที่กัมพูชาได้ให้ความสําคัญ เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ที่มีในประเทศเป็น
แรงงานไม่มีฝีมือ และไปทํางานใช้แรงงานในต่างประเทศ จึงเหลือไว้แต่แรงงาน  
ที่ไม่แข็งแรงหรือทุพพลภาพ ซึ่งกัมพูชาเองก็ต้องการแรงงานส่วนหนึ่งไว้พัฒนา
ประเทศตนเช่นกัน และเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการไปทํางานต่างประเทศแล้ว 
พบว่าไม่ใช่เพียงเหตุผลด้านค่าจ้างที่จะได้รับมากกว่าการทํางานในกัมพูชาเท่านั้น  
แต่ปัจจุบันได้กลายเป็น “ค่านิยม” ของแรงงานกัมพูชา ที่ทําให้แรงงานที่ออกไป
ทํางานต่างประเทศได้รับการช่ืนชมจากในสังคม ถึงแม้ว่าทางฝุายกัมพูชาจะพยายาม
วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ กระบวนการการไหลออกของแรงงาน ว่าส่วนหนึ่งเกิดจาก
ความหละหลวมของเจ้าหน้าที่ของทั้งกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจน
แนวทางการแก้ปัญหา เช่น การปรับปรุงกฎหมาย การจัดทํา MoU ระหว่างประเทศ 
การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม ต้นเหตุของปัญหาอาจเป็นเพียง
ตรรกะง่ายๆ คือ แรงงานในตลาดต้องการทํางาน และมีจํานวนมากกว่าอัตราจ้างที่มี
ในประเทศ หรือแรงงานต้องการแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ภาครัฐของ
กัมพูชาควรพิจารณาว่าจะส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศเพื่อเพิ่มอัตราจ้างให้มาก
ขึ้นได้อย่างไร   
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 ในด้านการปกครอง ปัจจุบันประเทศกัมพูชาเป็นประเทศประชาธิปไตย
โดยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และมีการปกครองแบ่งออกเป็นส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เดิมทีกัมพูชามีการปกครองแบบรวมศูนย์เพียงอย่างเดียว แต่หลังจาก
สงครามภายในประเทศครั้งสุดท้ายในปี ค.ศ. 1998 จึงได้มีการกระจายอํานาจ 
ลงสู่ภูมิภาค ซึ่งแบ่งย่อยลงเป็น Provincial แบ่งเป็น District และในลําดับเล็กสุด
แบ่งเป็น Commune (สําหรับ Commune ที่อยู่ในบริเวณเมืองใหญ่ จะเรียกว่า 
“สังกัด”) คล้ายกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นของประเทศ
ไทย โดยประชาชนกัมพูชาจะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้บริหาร Commune ของตนเอง 
และมีสิทธิ์เสนอโครงสร้างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน แต่อย่างไรก็ตาม อํานาจ
การตัดสินใจอนุมัติงบประมาณโครงการเหล่านั้นยังคงเป็น Provincial ซึ่งอยู่ภายใต้
การปกครองส่วนกลางอยู่ และ Commune จะมีสิทธิเพียงแค่การตรวจรับโครงการ
เท่านั้น 
 เมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่ากัมพูชายังคงอยู่ช่วงเริ่มต้นของการกระจาย
อํานาจให้แก่ประชาชนเท่านั้น แต่ยังคงรวมอํานาจการตัดสินใจและงบประมาณไว้ที่
ส่วนกลาง (รัฐบาลกําหนดกรอบการกระจายงบประมาณสู่โครงการของ Commune 
ต่างๆ เท่ากับร้อยละ 2.8 ของ GDP ของประเทศ) เพียงแค่มีกระบวนการให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและเสนอความต้องการของชุมชนบ้างเท่านั้น 
ทั้งนี้ เนื่องจากโครงสร้างการปกครองเดิมที่มีการรวมศูนย์มาเป็นเวลานาน รวมทั้ง
ค่านิยมของสังคมที่บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอยากทํางานในส่วนกลางมากกว่า 
ตลอดจนความเทอะทะขององค์กรส่วนกลางที่ปฏิรูปได้ยาก ดังนั้นกระบวนการ
กระจายอํานาจในประเทศกัมพูชายังคงต้องการเวลาอีกมากที่จะเปลี่ยนรูปแบบไป
จากปัจจุบัน  
 ในด้านการสาธารณสุข กัมพูชามีเครือข่ายด้านสาธารณสุขแบ่งเป็นระดับ 
Provincial Hospital (24 แห่ง), Referral Hospital (68 แห่ง), Health Center 
(1,024 แห่ง) และ Health Post ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์
ทั้งสิ้นประมาณ 20,000 คน (เป็นแพทย์ประมาณ 2,000 คน) ในอดีตการบริการทาง
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การแพทย์ไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับประชาชน แต่ในระยะหลังจึงค่อยได้มีการเก็บ
ค่าบริการ เพื่อลดภาระของภาครัฐและนําค่าบริการที่ ได้ ไปพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการ แต่กระนั้นก็ตาม โรงพยาบาลหลายแห่งก็ยังคงประสบปัญหาขาด
งบประมาณ และต้องการความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก  
เช่น องค์กรด้านสาธารณะสุขจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการให้บริการ รวมทั้ง 
การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากกัมพูชายังคงมีศักยภาพในการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์ในระดับต่ํา โดยมีโรงเรียนฝึกแพทย์เพียงแห่งเดียวในประเทศ 
อีกทั้งนักศึกษายังต้องเป็นฝุายรับภาระค่าเล่าเรียนเองทั้งหมดอีกด้วย 
 ถึงแม้ว่าการศึกษาดูงานครั้งนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงหน่วยงานด้านพลังงาน
ของกัมพูชา แต่จากการบรรยายของกรมส่งเสริมการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ระบุว่า
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นสินค้านําเข้าที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 2 โดยมีมูลค่า 
984 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 33 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
แสดงถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการใช้พลังงานในประเทศ น้ํามันสําเร็จรูปที่มี
จําหน่ายในกัมพูชามี 3 คุณภาพ ได้แก่ Super, Regular และ Diesel นําเข้ามาจาก
ประเทศไทยและเวียดนามเป็นหลัก ซึ่งในมุมมองของผู้ใช้มองว่าน้ํามันสําเร็จรูปจาก
ประเทศไทยมีคุณภาพสูงกว่า และเนื่องจากไม่มีการอุดหนุนราคาพลังงาน ราคาน้ํามัน
เบนซินในกัมพูชาจึงถูกกว่าประเทศไทย (ที่มีการเก็บทั้งภาษีและเงินเข้ากองทุนอย่าง
มากมาย เพื่อนําไปอุดหนุนราคาเช้ือเพลิงชนิดอื่นให้อยู่ในระดับต่ํา ได้แก่ LPG ที่มี
ความสําคัญต่อภาคครัวเรือน) ในขณะที่ราคาน้ํามันดีเซลอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ
ประเทศไทย แต่จากการสอบถามในส่วนของ LPG ได้ข้อมูลว่าราคาขายปลีก 
ในกัมพูชา มีราคาสูงกว่าราคาขายสําหรับภาคครัวเรือนในประเทศไทยถึงเท่าตัว 
ดังนั้นหากจะสรุปว่าราคาเ ช้ือเพลิงในประเทศไทยแพงกว่าราคาในกัมพูชา  
ก็จะถูกต้องเพียงครึ่งเดียว แต่ถ้านําราคา LPG มาเปรียบเทียบด้วย จึงจะถูกต้อง
ทั้งหมด พร้อมทั้งยังสามารถอธิบายถึงเหตุผลของการกําหนดโครงสร้างราคาเช้ือเพลิง
ได้ด้วย 
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  นอกจากอัตราการเติบโตของมูลค่าการนําเข้าเช้ือเพลิงดังที่กล่าวข้างต้น
แล้ว กัมพูชายังได้พิจารณาถึงการสร้างโรงไฟฟูาใหม่เพิ่มจากปัจจุบันและรับซื้อไฟฟูา
จากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย จึงเป็นน่าสนใจอย่างยิ่งว่าประเทศกัมพูชาซึ่งอยู่ในช่วง
กําลังเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความต้องการพลังงานที่ เติบโตขึ้นอย่างมาก  
ได้มีการให้สัญญากับบริษัทน้ํามันเพื่อสํารวจปิโตรเลียมทั้งพื้นที่ภายในประเทศและ
พื้นที่ทับซ้อนกับประเทศไทยตั้งแต่เมื่อกว่า 40 ปี มาแล้ว เหตุใดจึงยังไม่มีการผลิต
ปิโตรเลียมในประเทศกัมพูชาเลย ทั้งที่ปิโตรเลียมเป็นสินค้าที่ประเทศกําลังมีความ
ต้องการใช้ และอุตสาหกรรมปิโตรเลียมก็สามารถน้ําไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องได้อีก
มากมาย ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตต่อไปได้ อีกทั้งยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจน 
ในเรื่องนี้แต่อย่างใด 
 สถานที่สุดท้ายของการศึกษาดูงานได้แก่การเยี่ยมชม Tuol Sleng 
Genocide Museum สถานท่ีซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกดัดแปลงให้เป็นคุก และ Chhoeung 
Ek Killing Field ลานสังหารในสมัยเขมรแดง ตั้งอยู่ 15 ก.ม. ทางตะวันตกเฉียงใต้
ของกรุงพนมเปญ สถานที่ทั้งสองเป็นหลักฐานของความแตกแยกของประเทศอย่าง
รุนแรง ที่สุดท้ายนํามาสู่ความสูญเสียอย่างประมาณค่ามิได้ หลังจากการเข้ายึด  
กรุงพนมเปญโดยกลุ่มเขมรแดงประชาชนทั้งหมดในกรุงพนมเปญถูกกวาดต้อนให้
ออกมาทํางานเกษตรกรรมใน Commune ต่างๆ กล่าวกันว่าตลอดช่วงเวลาของ 
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (ค.ศ. 1975 – 1979) ประชาชนที่ถูกสังหารด้วยข้อหา “ศัตรูทาง
ชนช้ัน” ที่รวมถึงข้าราชการ บุคลทางศาสนา ผู้มีความรู้ในด้านต่างๆ เช่น ศิลปิน 
นักเขียน และชนกลุ่มน้อยที่มีเช้ือสายไทยหรือเวียดนาม อาจมีจํานวนมากถึง 3 ล้าน
คน ซึ่งก็ประมาณครึ่งหนึ่งของจํานวนประชากรในประเทศในขณะนั้น  
 จะเนื่องด้วยความเช่ือในลัทธิการปกครองหรือความหลงในอํานาจก็ตาม 
การตัดสินและใช้ความรุนแรงโดยปราศจากความเป็นธรรม ก็นํามาแต่ความสูญเสีย
ของทั้งบุคคลและสังคม อย่างไรก็ตามกลุ่มเขมรแดงยังได้สร้างเช้ือแห่งการล่มสลาย
ของตนเองอีกทางหนึ่งด้วยการใช้กําลังโจมตีประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน  
ทั้งไทย ลาว และเวียดนาม จนกระทั่งต้นปี ค .ศ. 1979 คณะผู้ลี้ภัยในประเทศ



ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 98 

เวียดนามด้วยกําลังสนับสนุนจากรัฐบาลเวียดนาม ได้นํากําลังบุกยึดกรุงพนมเปญคืน
จากกลุ่มเขมรแดงได้ และสิ้นสุดยุคของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์
 นับได้ว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 เป็นต้นมา ประเทศกัมพูชา “เริ่มต้นใหม่” 
ด้วยจํานวนประชากรที่ลดลงจากเดิมครึ่งหนึ่ง และผู้มีความรู้ความสามารถในสังคมที่
ถูกกําจัดไปจนเกือบหมด การพัฒนาประเทศในช่วงปี ค.ศ. 1979 เป็นต้นมาจึงไม่ได้
เป็นไปในลักษณะก้าวกระโดด แต่ค่อนไปในด้านการปิดประเทศเสียมากกว่า 
จนกระทั่งปี ค.ศ. 1989 จึงได้เริ่มเปิดประเทศด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งการปฏิรูป
การเมืองอย่างจริงจัง 
 ในปัจจุบันประเทศกัมพูชามีประชากรเพิ่มขึ้น 5 เท่า (จากเมื่อปี ค.ศ. 
1979) ถือเป็นประเทศท่ีมีอัตราการเพิ่มจํานวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค แต่เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว ประเทศ
กัมพูชายังมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านคุณภาพชีวิตในระดับต่ําเมื่อ
เทียบกับสากล ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างยิ่งว่า การเปลี่ยนแปลงของกัมพูชา 
ซึ่งแน่นอนว่ายังไม่ถึงระดับอยู่ตัว จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด และเมื่อพิจารณาถึง
ปัจจัยต่างๆ ทั้งด้านทรัพยากรของประเทศที่ยังคงสมบูรณ์อยู่ทั้งพื้นที่ปุา พื้นที่
การเกษตร และทรัพยากรธรณีต่างๆ และที่สําคัญคือด้านทรัพยากรบุคคล ที่มีอยู่มาก
เกินความต้องการของประเทศในปัจจุบันด้วยแล้ว การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
ลําดับต่อไปของกัมพูชาจึงอาจจะเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจในสายตาของภูมิภาคและ
สังคมโลก  
 ทรัพยากรบุคคลของกัมพูชาในระดับผู้นําองค์กรต่างๆ ในปัจจุบัน 
ส่วนมากคงได้ผ่านความยากลําบากในช่วงเวลาที่เลวร้ายของประเทศดังที่ได้กล่าวถึง
ข้างต้น การได้มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันจึงอาจเปรียบได้เหมือนกับช่วง “การพักผ่อน”  
ของชีวิต และไม่มีเหตุผลที่จะต้องดิ้นรนลงแรงสร้างสังคมให้ก้าวหน้าอย่างเร่งด่วน 
แต่อย่างใด แต่สําหรับคนรุ่นหลังที่ไม่ได้รับรู้ถึงความรุนแรงและความยากลําบาก 
ในอดีต แต่ได้ค้นพบว่าตนเองเติบโตขึ้นมาในสังคมที่ขัดสนและมีคุณภาพชีวิตต่ําเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นๆ ผ่านทางข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ จึงไม่น่าแปลกใจ 
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หากจะพบว่าประเทศกัมพูชาจะเริ่มมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วอีกระลอกหนึ่งในอีก  
10-20 ข้างหน้า ด้วยกําลังของคนยุคใหม่ที่ขึ้นมามีบทบาทในประเทศแทนคนรุ่นเก่า 
พร้อมท้ังความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าสภาพปัจจุบัน 
 เมื่อถึงเวลาที่กัมพูชาพร้อมที่ เดินหน้าอย่างจริงจังต่อไป คงเป็นสิ่ง 
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่กัมพูชาต้องเน้นพัฒนาทรัพยากรต่างๆ ในประเทศอย่างเร่งด่วน  
ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล และในฐานะของประเทศเพื่อนบ้าน 
ประเทศไทยควรเริ่มเดินหน้าเสนอความร่วมมือและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ  
เพื่อตอบสนองความต้องการของกัมพูชา ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือการร่วมลงทุนในกิจการสาธารณูปโภค โครงการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในขณะเดียวกันภาคธุรกิจก็ควร  
ที่จะเตรียมความพร้อมสําหรับโอกาสการขยายตลาดในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ธุรกิจด้านพลังงานต่างๆ เนื่องจากพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่กัมพู ชา 
ไม่สามารถปฏิเสธได้ในการพัฒนาประเทศในระดับต่อไป และกัมพูชาในปัจจุบัน 
ก็ยังไม่ได้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของตนเอง 
 ในท้ า ยที่ สุ ด นี้  เ มื่ อพิ จ า รณาประวั ติ ค ว าม เป็ นมาและกระแส 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของกัมพูชาแล้ว จึงเป็นที่น่าหวังว่า การก้าวกระโดดด้วย
คนรุ่นใหม่ในกัมพูชาจะเป็นการเติบโตขึ้นภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตรของอาเซียน 
และพัฒนาทรัพยากรต่างๆ โดยคํานึงถึงการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเป็นหลัก ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งปิโตรเลียมจะ
กลายเป็นสิ่งที่ “จําเป็น” สําหรับประเทศกัมพูชา (เหมือนที่เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับ
ประเทศไทยในวันนี้) และจะช่วยนําไปสู่ข้อตกลงของความร่วมมือในการสํารวจและ

พัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในพ้ืนท่ีทับซ้อนไทย-กัมพูชาในที่สุด    
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อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน: 
ทรัพย์สินทางปัญญา ปจัจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ 

นางสาววิภัชบุญ  กล่าวสุนทร 
นิติกรปฏิบตัิการ 

กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 

 ในวันที่อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว ระหว่างการเดินทางไปเยี่ยมชม 
กรมส่งเสริมการค้า (Trade Promotion Department) กระทรวงพาณิชย์แห่ง
ประเทศกัมพูชา ทํานองเพลงคุ้นหูก็ถูกเปิดขึ้นบนรถบัสที่เต็มไปด้วยเพื่อนๆ ร่วมชะตา
กรรม (HiPPS รุ่น 9 กลุ่ม Cambodia) เอ๊ะ...นี่มันทํานองเพลง “กินตับ” นี่นา... 
แต่ไหงเนื้อเพลงเป็นภาษาเขมรล่ะ... เลือดความเป็นเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาและอดีตผู้เคยทํางานในสํานักลิขสิทธิ์ก็พลุ่งพล่านท่ัวร่างกาย ความสงสัยก่อตัว
ขึ้นอย่างรวดเร็ว คําถามต่างๆ นานา ผุดขึ้นในหัว “นี่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงไทยหรือ
เปล่าเนี่ย” “เอ...หรือว่าขออนุญาตใช้ทํานองเพลงนี้แล้วจ่ายค่าลิขสิทธิ์แล้วนะ” ยังไม่
ทันที่สมองจะค้นหาคําตอบ รถบัสก็จอดเทียบหน้าที่ทําการกรมส่งเสริมการค้า 
ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการดูงานในวันนั้น 

เพลงไทย ละครไทย ภาพยนตร์ไทย...ดังไกลถึงกัมพูชา 
 จากการที่ได้ดูงาน รับฟังการบรรยาย และใช้ชีวิตอยู่ในกรุงพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชาเป็นเวลา 5 วัน ทําให้ทราบว่าชาวกัมพูชามีความนิยมชมชอบสินค้า
ไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเห็นว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบ 
ที่สวยงาม จึงไม่น่าแปลกใจที่สินค้าไทยจะเป็นที่ต้องการของตลาดกัมพูชา และ 
ไม่เพียงแต่ข้าวของเครื่องใช้ของไทยท่ีชาวกัมพูชานิยมชมชอบเท่านั้น เพลงไทย ละคร
ไทย ภาพยนตร์ไทย ก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กัน ดังจะเห็นได้จากการที่ชาวกัมพูชารู้จัก
ละครไทยหลายเรื่อง โดยเฉพาะทองเนื้อเก้าที่เพิ่งจบไปไม่นาน ภาพยนตร์ไทย เช่น  
พี่มากพระโขนง ภาพยนตร์พันล้านที่สามารถพบแผ่นผีในตลาดกัมพูชา (และที่อื่นๆ 



ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 102 

รวมถึงในประเทศไทย) เพลงไทยท่ีถูกนําทํานองไปใส่เนื้อร้องเขมร ทั้งการเอาไปแบบ
ที่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (ขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ หรือ โอนลิขสิทธิ์ ) และแบบ 
ที่นําไปใช้โดยไม่บอกกล่าวเจ้าของลิขสิทธิ์ให้รู้ตัว แม้ว่าจะถือเป็นเรื่องดีที่ไทยได้
เผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านผลงานสร้างสรรค์เหล่านั้นไปในตัว แต่เพลงไทย ละครไทย 
ภาพยนตร์ไทยซึ่งถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่เป็นผลิตผลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
หรือที่รู้จักกันในนาม “Creative Industries” ยังคงต้องการการคุ้มครองทาง
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มแข็ง อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่าปัญหาการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญายังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้เกิด
ปัญหาดังกล่าว คือ การขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และ
ในที่น้ีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ กฎหมายลิขสิทธิ์ 

ท าความรู้จักกฎหมายลิขสิทธิ์กันก่อนไหม? 
 ลิขสิทธิ์คืออะไร? ลิขสิทธิ์ เป็นสิทธิแต่ผู้เดียวของ “เจ้าของลิขสิทธิ์”  
ในการทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิต่างๆ 
ดังกล่าว ทั้งนี้ งานสร้างสรรค์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์จะต้อง
เป็นไปตามประเภทงานท่ีกฎหมายประเทศน้ันๆ กําหนดไว้ (เช่น สําหรับประเทศไทย 
งานอันมีลิขสิทธิ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม 
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองาน
อื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่า
งานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537) ดังนั้น งานเพลง ละคร และภาพยนตร์จึงถือเป็นตัวอย่างงาน
อันมีลิขสิทธิ์ นอกจากน้ีผลงานท่ีเข้าข่ายงานอันมีลิขสิทธิ์ไม่จําเป็นต้องมีความใหม่หรือ
คุณค่าแห่งความงามในด้านศิลปะ แต่ผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลของความทุ่มเท
ทางปัญญาโดยอิสระ เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นเองโดยไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร ทั้งนี้  
อายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยทั่วไปมีระยะเวลาตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และต่อไป
อีก 50 ปีหลังผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย ดังน้ัน โดยหลักสากลแล้ว หากผู้ใดต้องการ
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จะนําผลงานอันมีลิขสิทธิ์ไปทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนจําต้องขออนุญาต
จากเจ้าของลิขสิทธิ์เสียก่อน 

ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์…ตัวท าลายแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ 
 การละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการทําซ้ํา ดัดแปลง หรือ
เผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การนําทํานองเพลงไปใช้ 
หรือการเปิดเพลงนั้นๆ เพื่อเผยแพร่ทางวิทยุ การทําซ้ําละครหรือภาพยนตร์แล้วนํา
ออกวางจําหน่าย การอัพโหลด ดาวน์โหลดงานเพลง งานภาพยนตร์โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  เป็นต้น เป็นการยากที่จะปฏิ เสธความจริงที่ว่า  
การกระทําที่ขัดต่อหลักกฎหมายลิขสิทธิ์เช่นนี้ได้บั่นทอนกําลังใจผู้สร้างสรรค์ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ เนื่องจากคนจํานวนมากเช่ือว่า ผู้สร้างสรรค์สมควร
ได้รับผลตอบแทนหรือควรมีสิทธิในการแสวงหากําไรจากงานท่ีตนได้ใช้ความพยายาม
สร้างสรรค์ขึ้น หากการทําซ้ํา (Copying) เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย หรือผู้อื่นสามารถใช้
ประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยผู้สร้างสรรค์
ไม่ได้รับค่าตอบแทน เช่นนี้แล้วจะสร้างสรรค์ผลงานต่อไปทําไมเล่า ยิ่งในยุคดิจิทัลที่
การทําซ้ํา ดัดแปลง และเผยแพร่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในพริบตา งานอันมีลิขสิทธิ์ถูก
อัดให้เหลือเพียงเสี้ยวของขนาดเดิมโดยยังคงลักษณะสําคัญ ทําให้ส่งผ่านข้อมูลได้เร็ว
ขึ้น และมีต้นทุนต่ํ าอย่างน่าใจหาย อย่าว่าแต่การละเมิดลิขสิทธิ์ที่ เกิดขึ้น
ภายในประเทศเลย การละเมิดลิขสิทธิ์ข้ามประเทศก็เกิดขึ้นได้รวดเร็วตามความเร็ว
ของอินเตอร์เน็ทที่เพ่ิมมากข้ึนทุกวันและแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นี่…ช่างเป็นฝันร้าย
ของผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์เสียจริง 

ทางแก้ที่อาจใช้เวลา...แต่ให้ผลที่ยั่งยืน 
 การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนถึงความสําคัญของการปกปูองและคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา และปลูกฝังให้เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็น
หนทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างยั่งยืน  
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ทว่าอาจต้องใช้ช่วงระยะเวลาหนึ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงจะแสดงให้เห็นผล อย่างไรก็ดี 
การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นมาตรการระยะสั้นที่สามารถ
บรรเทาความรุนแรงของปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ ดังนั้น รัฐบาลของ
ประเทศต่างๆ จึงควรใช้ทั้งสองมาตรการควบคู่กันไป และสําหรับปัญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลนั้น มีปัจจัยสองอย่างที่จะช่วยปกปูองคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ดี 
กล่าวคือ กฎหมายที่ดีกับเทคโนโลยีที่ไร้คุณภาพ กฎหมายที่ดีหมายถึง กฎหมาย 
ที่ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์รูปแบบใหม่ในยุค  
ที่เทคโนโลยีก้าวนํากฎหมาย ส่วนเทคโนโลยีที่ไร้คุณภาพนั้นหมายถึง เทคโนโลยี 
ทีไ่ม่สามารถสร้างหรือทําสําเนาคุณภาพดี ซึ่งทําให้การทําซ้ําข้อมูลลิขสิทธิ์ในรูปดิจิทัล
แย่กว่าต้นฉบับนั่นเอง 

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ควรได้รับการส่งเสริม  
 ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า ชาวกัมพูชานิยมชมชอบและเสพเพลงไทย 
ละครไทย ภาพยนตร์ไทย รวมถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทอื่นๆ ซึ่งเป็นผลผลิตของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ดังนั้น หากจะมองหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในขณะที่
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กําลังเติบโต การเปิดตลาดประเทศเพื่อนบ้าน อย่างกัมพูชา 
ลาว และพม่า รวมถึงประเทศอาเซียนอื่นๆ เป็นลู่ทางที่น่าสนใจไม่น้อย เนื่องจาก
ผลกระทบทางอ้อมของการเปิดการค้าเสรีอาเซียนจะทําให้ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้น
หลายเท่าตัว ดังนั้น จึงอาจมีการใช้เม็ดเงินลงทุนในภาคธุรกิจบันเทิงเกี่ยวกับ 
การประชาสัมพันธ์โฆษณาสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งต้องพึ่งพางานดนตรี สิ่ง
บันทึกเสียง และผลิตผลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ มากขึ้นด้วย ดังนั้น ไทยจึง
ควรคว้าโอกาสที่ดีนี้ไว้ ในฐานะที่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในไทยถือได้ว่าเข้มแข็งกว่า
ในประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ดี นอกจากการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
แล้ว จะต้องไม่ลืมที่จะให้ความรู้แก่ผู้สร้างสรรค์และผู้ประกอบการไทยให้รู้จักปกปูอง
ทรัพย์สินทางปัญญาของตน รวมถึงการตระหนักว่าการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ดีจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ เช่น ผู้สร้างสรรค์
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หรือผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงไทย ละครไทย หรือภาพยนตร์ไทย  
อาจเรียกเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์จากการที่ผลงานดังกล่าวถูกนําไปใช้ในประเทศ
กัมพูชา หรืออาจฟูองร้องดําเนินคดีหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ได้  นอกจากนี้  
ผู้สร้างสรรค์และผู้ประกอบการไทยควรตระหนักถึงความสําคัญในการเคารพสิทธิ  
ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้สร้างสรรค์ในประเทศอื่นๆ ด้วย เช่น ไม่นําเพลง หรือ
ผลงานลิขสิทธ์ิอืน่ๆ มาทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น 

ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างไทย-กัมพูชา และประเทศอาเซียน 
 ไทยและกัมพูชามีความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ดีต่อกันมาช้า
นาน โดยได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยและกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชา เมื่อวันที่ 
5 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใกล้ชิดและเพื่อให้เกิดพื้นฐานที่มั่นคงในความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจและความรุ่งเรืองของหน่วยงานทั้งสองฝุาย ทั้งยังตระหนักถึงความต้องการ
ที่จะส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใกล้ชิด
ระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เพื่อนําไปสู่พลวัตร พลังผนึก และความก้าวหน้า  
ในภูมิภาค ถึงแม้ว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะมีอายุกว่า 17 ปีแล้ว ความร่วมมือ
ระหว่างไทยและกัมพูชาด้านทรัพย์สินทางปัญญายังคงแน่นแฟูนและต่อเนื่อง 
นอกจากน้ี สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ร่วมกันจัดตั้งคณะทํางานความร่วมมือ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแห่งอาเซียน หรือ ASEAN Working Group on 
Intellectual Property Cooperation: AWGIPC ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยมี
บทบาทสําคัญในการยกระดับการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคอาเซียน
ขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยคณะทํางานดังกล่าวได้จัดทําแผนปฏิบัติการ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน สําหรับปี พ.ศ. 2554-2558 (ASEAN Action Plan 
2011-2015) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญารองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยมีเปูาหมายหลัก 5 ประการ ได้แก่ 1) สร้างความสมดุล 
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ในระบบทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน 2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนโยบาย
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 3) ส่งเสริมการสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทาง
ปัญญาในเชิงพาณิชย์ 4) เข้าร่วมและสร้างความสัมพันธ์ในเวทีทรัพย์สินทางปัญญา
ระหว่างประเทศ และ 5) สร้างความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างสมาชิก
อา เซี ยน  ความร่ วมมื อที่ เ ป็ นรู ปธร รมมากขึ้ น เ ช่นนี้  ส่ ง ผล ให้ ความหวั ง 
ที่จะเห็นความเข้มแข็งในการปกปูองคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในอาเซียนกระจ่าง
ชัดขึ้นอย่างไม่น่าประหลาดใจ  

บทสรุปส่งท้าย 
 ก่อนยุครุ่งเรืองของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยจะเสื่อมไป ไทยควร
เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้มีความพร้อมก่อน 
การเปิดการค้าเสรีเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 เช่น การจัดโครงการหรือ
สัมมนาท่ีจะทําให้ผู้ประกอบการไทยมีความรู้ความเข้าใจในด้านทรัพย์สินทางปัญญา
มากยิ่งข้ึน รวมถึงการจัดโครงการจับคู่ทางธุรกิจ หรือโครงการเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างไทย-กัมพูชาในด้านตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาทิ ความร่วมมือกันใน
ด้านตลาดเพลง การหารือและเจราจาเรื่องการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในส่วนนี้  
จึงดําเนินงานอย่างต่อเนื่องในการปกปูองคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง 
การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง โดยการบูรณาการและ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและนอกประเทศ 
ในอนาคตอันใกล้ ไม่เพียงแค่เพลง “กินตับ” ที่จะโด่งดังจนมีการนําทํานองไปใส่เนื้อ
ร้องเขมร แต่จะได้ยินเพลง ละคร และภาพยนตร์ไทยอื่นๆ ในกัมพูชาและในประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่นๆ ที่ถูกนําไปใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งจะมีรายได้
ส่งกลับคืนให้แก่ผู้สร้างสรรค์และผู้ประกอบการไทยได้ ช่ืนใจและมีกําลังใจ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป นอกจากนี้ ความหวังที่ไม่ใช่แสงสุดท้ายคือ การที่ไทย
ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทย โฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของไทยผ่าน
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ผลงานอันมีลิขสิทธิ์  เ ช่น งานเพลง ละคร ภาพยนตร์  ไปสู่สายตาผู้บริ โภค 
ในประเทศอื่นๆ อันจะส่งผลโดยอ้อมให้ตัวเลขการส่งออกสินค้าและบริการของไทย

สูงขึ้นในตลาดโลกนั่นเอง    
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ไทย -กัมพูชา กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อเตรียมพร้อม 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

นางสาวอินทิรา มินช่าง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

1. บทน า 
 กัมพูชาเป็น 1 ใน 48 ประเทศของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least 
developed country; LDC) ซึ่งกําหนดโดยสหประชาชาติ โดยใช้หลักเกณฑ์  
3 ประการ1 ดังนี้  
 1. เกณฑ์รายได้; รายได้มวลรวมประชาชาติ (Gross National Income; 
GNI) เฉลี่ยสามปีน้อยกว่า 992 ดอลลาร์สหรัฐฯ และต้องมากกว่า 1,190 ดอลลาร์
สหรัฐฯ จึงจะถือว่าพ้นจากเกณฑ์นี้ 
 2. เกณฑ์ดัชนีช้ีวัดทรัพยากรมนุษย์; โดยใช้ตัวช้ีวัดทางด้านโภชนาการ 
สุขภาพ การศึกษา และอัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่ 
 3. ความเปราะบางทางเศรษฐกิจ โดยวัดจากตัวช้ีวัด ได้แก่ ขนาด
ประชากร ความห่างไกล การกระจุกตัวของสินค้าส่งออก สัดส่วนของภาค
เกษตรกรรม ปุาไม้ และประมงในผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) สัดส่วน
ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มชายฝั่ง ความไม่มีเสถียรภาพของการส่งออกสินค้าและ
บริการ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และความไม่มีเสถียรภาพของการผลิตทางการเกษตร 
 จากข้อเท็จจริงข้างต้น ทําให้ในทัศนคติของผู้เขียนต่อกัมพูชาซึ่งเป็น 1  
ในประเทศอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ (กลุ่มประเทศ CLMV) ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียน
มาร์ และเวียดนาม นั้น กัมพูชายังเป็นประเทศที่ค่อนข้างล้าหลังประเทศอื่นๆใน
อาเซียน และเป็นเรื่องที่ท้าทายมากของกัมพูชาในการที่จะปรับตัวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนํามาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ 
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จากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา กับโครงข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 9 
(HIPPS 9) เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับกัมพูชา ท้ังด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และโอกาสในการลงทุน เพื่อที่ไทยกับกัมพูชาจะเป็นทั้งเพื่อน
บ้านและเพื่อนร่วมประชาคมที่ดีกันต่อไป 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชา 
 จากการที่ผู้ เขียนได้รับฟังการบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ข้าราชการกัมพูชาจากกระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ 
และหน่วยงานที่ดูแลด้านเศรษฐกิจอย่าง Supreme National Economic Council 
(SNEC) กัมพูชาซึ่งปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ใช้ระบบรัฐสภา และระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีนั้น ตั้งแต่ปี 1987 เป็นต้นมา  
ได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว     
 

ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกมัพูชาในช่วงปี 1987 – 2011 

  
ที่มา: SNEC 
 จากตารางที่ 1 จะพบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่แท้จริง (Real 
GDP) และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว (GDP per capita) มีอัตราและ
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ล่าสุดในปี 20122 real GDP ของกัมพูชาเท่ากับ 6.9% ในขณะ
ที่ GDP per capita เท่ากับ 1,050 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 20133 กัมพูชา เป็น 
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 อันดับที่ 11 ของโลกท่ีระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตรวดเร็วที่สุดในช่วง 10 
ปีท่ีผ่านมา  
 อันดั บที่  5  ของกลุ่ มประ เทศกํ าลั งพัฒนาที่ บรรลุ  Millennium 
Development Goals (MDGs)  
 อันดับที่  15 ของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ที่มีความก้าวหน้าที่ดี 
ในการยกระดับตัวช้ีวัดทางสังคม 
3. โอกาสทางเศรษฐกิจของไทยในกัมพูชาหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 กัมพูชาและไทยมีประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม ศาสนา และรูปแบบ 
การดํารงชีวิตของประชาชนที่คล้ายคลึงกัน มีความสัมพันธ์ในระดับประชาชน 
โดยเฉพาะประชาชนบริเวณแนวชายแดนที่ใกล้ชิด และมีการแลกเปลี่ยนทางการค้า
ปริมาณมาก (สินค้าเกษตร และเครื่องอุปโภคบริโภค) อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับกัมพูชาผกผันบ่อยครั้ง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การเมือง
ภายใน การปลุกกระแสชาตินิยมในหมู่ประชาชน และปัญหาเขตแดน กัมพูชา 
เคยประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 2 ครั้ง โดยมีสาเหตุมาจากข้อพิพาท
เรื่องเขาพระวิหาร ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชากลับคืนสู่ภาวะปกติ4 
 เนื่องจากกัมพูชามีแรงงานราคาถูกจํานวนมาก ทําให้คนไทยเกิดความวิตก
กังวลว่าหลังการรวมตัว  เป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 เมื่อมีการอพยพโยกย้าย
แรงงานข้ามชาติอย่างเสรี แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านที่จะไหลเข้าเข้ามา
หางานทําในประเทศไทยโดยไร้ข้อจํากัด ตลอดจนกังวลว่าแรงงานเหล่านั้นจะนํามาซึ่ง
ปัญหาสังคมจํานวนมาก เช่น ปัญหาการว่างงานอันเกิดจากการเข้ามาแย่งงานคนไทย
ทํา ปัญหาชุมชนแออัด และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ 5  อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์การไหลทะลักเข้ามาหางานทําในประเทศไทยของแรงงานกัมพูชา 
จะยังไม่ เปลี่ ยนแปลงไปจากสถานการณ์ที่กํ าลั ง เป็นอยู่ ในปัจจุบัน เพราะ 
การเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมืออยู่นอกกรอบการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และจากข้อเท็จจริงการไหลทะลักของแรงงานกัมพูชา สาเหตุมาจาก 
ความต้องการจําเป็นของระบบเศรษฐกิจไทย และอัตราค่าแรงข้ันต่ําซึ่งสูงกว่ากัมพูชา 
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 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กัมพูชาให้ความสําคัญกับการเร่ง
พัฒนาประเทศโดยกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของกัมพูชา ระหว่างปี 2013 – 
2018 (Rectangular Strategy Phase 3) เป็น 4 ด้าน ดังน้ี 
 1. ส่งเสริมภาคเกษตรกรรม (Promotion of agriculture sector) 
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development of physical infrastructure) 
 3.พัฒนาภาคเอกชนและส่งเสริมการจ้างงาน (Private sector 
development and employment) 
 4. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Capacity building 
and human resource development) 
 โดยในการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกัมพูชา เพื่อให้เอื้อต่อการลงทุน
จากต่างประเทศ และเป็นการเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทําให้กัมพูชา 
มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจบรรเทาสถานการณ์การไหลเข้าของแรงงาน
กัมพูชามาไทยได้บ้าง อีกทั้ง ผู้ประกอบการไทยยังมีโอกาสที่จะไปเติมเต็มในสิ่ง 
ที่กัมพูชายังขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  
เช่น สาธารณูปโภคที่ยังไม่ทั่วถึง  และยังไม่ได้รับการพัฒนา อุตสาหกรรมเสื้อผ้า 
อุตสาหกรรมการเกษตร วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น 

ตารางที่ 2 การลงทุนแยกตามประเทศ (จ านวนโครงการ) 

 
ที่มา: Cambodian Investment Board 
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 จากตารางที่ 2 ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2013 นักลงทุนจีน 
เป็นผู้ได้รับอนุมัติโครงการมากที่สุดจํานวน 41 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
38.31 ของจํานวนโครงการรวม รองลงมาคือเกาหลีใต้และฮ่องกงจํานวนประเทศละ 
12 โครงการ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.21 ไต้หวัน 11 โครงการ อังกฤษ  
7 โครงการ ไทย 5 โครงการ สิงคโปร์ และซามัวประเทศละ 4 โครงการ สหรัฐอเมริกา 
และญี่ปุุน ประเทศละ 2 โครงการ ส่วนที่เหลือได้แก่ มาเลเซีย แคนาดา ตุรกี 
ออสเตรีย อิสราเอล แคนาดา ฝรั่งเศสและอินโดนีเซีย ประเทศละ 1 โครงการ6   

4. บทสรุป 
 การที่ ผู้ เ ขียนได้มี โอกาสไปศึกษาดู งาน ณ ประเทศกัมพูชา กับ 
โครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นท่ี 9 (HIPPS 9) และได้รับฟังคําบรรยาย และ
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับข้าราชการรุ่นใหม่ของกัมพูชานั้น ทําให้ทัศนคติของ
ผู้เขียนต่อกัมพูชาเปลี่ยนไปอย่างมาก กัมพูชากําลังจะก้าวข้ามจากการเป็นประเทศที่
พัฒนาน้อยที่สุด ไปสู่การเป็นประเทศกําลังพัฒนาที่มีศักยภาพในการพัฒนา  
การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว การดึงดูดเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศ แรงงานราคาถูก ทําให้กัมพูชาเป็นที่สนใจแก่นักลงทุนทั่วโลกรวมถึงไทย 
แม้ว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาอาจจะมีการสะดุดลงบ้าง เนื่องมาจากปัญหาทาง
การเมืองกรณีเขาพระวิหาร แต่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจน่าจะสามารถมีบทบาทนํา
และพัฒนาขึ้นได้ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 ซึ่งกัมพูชาให้
ความสําคัญกับการเร่งพัฒนาประเทศโดยกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของกัมพูชา 
ระหว่างปี 2013 - 2018 จึงนับเป็นโอกาสของไทยในการเช่ือมความสัมพันธ์ 
ทางเศรษฐกิจกับกัมพูชาสู่การเป็นหุ้นส่วนในภูมิภาค โดยใช้เศรษฐกิจนําการเมือง 

5. ข้อเสนอแนะ 
 กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการพัฒนาประเทศ โดยมีอํานาจหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
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การอํานวยความเป็นธรรมทางสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง 
การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการพัฒนา
ท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการ 
สาธารณภัย และการพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็น
อํานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย หรือข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย  
จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยในปี 2015 โดยได้
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัว
เป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยกําหนดวิสัยทัศน์ว่า “มหาดไทยพร้อม 
เข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558” และกําหนดยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม 
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้7  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
เพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากการรวมตัวเป็นประชาคม 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ภัยพิบัติและ 
ความมั่นคงของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและอัตลักษณ์อาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 
 ในความเห็นของผู้เขียนแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของ
กระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ไว้อย่างครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งก็
สอดคล้องกับแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 3 เสา ได้แก่ เสาประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และเสาประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน แม้ว่ากระทรวงมหาดไทยอาจจะไม่ได้เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบ
ด้านเศรษฐกิจโดยตรง แต่ก็มีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศ และความกินดีอยู่ดี 
ของประชาชนในพื้นที่ แม้ว่าการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะเป็นการเปิดโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้ไทยก็ตาม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงรูปแบบ
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ใหม่ เช่น การก่อการร้าย ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ สิทธิ
มนุษยชน เป็นต้น ก็จะรุนแรงและรับมือได้ยากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งการแก้ไขปัญหา
เหล่านี้ต้องใช้ความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ด้วย ดังนั้นการพัฒนา
ความสัมพันธ์กับกัมพูชาโดยใช้เศรษฐกิจนําการเมืองนั้น ข้าราชการในพื้นที่ชายแดน 
ที่อยู่ติดกับกัมพูชาย่อมมีส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
จึงเป็นเรื่องเร่งด่วน และต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นตามที่ได้กําหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมฯ ซึ่งการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร นอกจากจะพัฒนา ความรู้ ความสามารถในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับ 
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ยังต้องปรับทัศนคติของข้าราชการ
ในพื้นที่ในการมองประเทศเพื่อนบ้านว่าไม่ใช่คู่แข่งแต่เป็นหุ้นส่วนที่ต้องพัฒนาไป

ด้วยกัน    
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เมื่อฉัน.. “ไปเขมร” ประเทศทีใ่ครๆก็บอกว่าด้อยพัฒนา 

นางสาวสิรผิกา พุ่มพวง  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ  

กรมการพัฒนาชุมชน 

 ทันที่ ที่รู้ผลการจัดกลุ่มดูงานหน่วยงานในประเทศอาเซียน โดยฉัน 
ได้ถูกจัดในกลุ่มที่ไปศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชานั้น แว๊บแรกของความคิด
คือ...แล้วจะไปดูอะไร?? ...  แล้ว ณ ตอนนั้น ข้อพิพาทเรื่องพื้นที่ปราสาท 
เขาพระวิหารกําลังเป็นประเด็นท่ีถูกจับตามอง....นั่นน่ะสิ...จะไปดูอะไร เขมรเนี่ยนะ !! 
แต่ก็เอาเถอะ ลองไปดู มีโอกาสแล้ว 

สถานที่นี้ คือ โรงพยาบาล หรือ??? 
 หลังจากฟังบรรยายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ, การปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนท้องถิ่น,การปฏิรูประบบ
สุขภาพสาธารณะและการเคลื่อนย้ายแรงงาน ณ ห้องสัมมนาของโรงแรมแล้ว สถานที่
แรกที่ได้ไปเยี่ยมชม คือ Chey Chumnears Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจํา
จังหวัด Kandal  แม้ว่าทางโรงพยาบาลจะมีอาคารในส่วนของเด็กพิเศษที่มีสีสันสดใส 
มีไม้ใหญ่ที่ให้ความร่มรื่น แต่สภาพอาคารที่พักรักษาคนไข้ในส่วนอื่นๆ ซึ่งเป็นคุกเก่า
ล้วนแต่ชวนหดหู่ สร้างความเศร้าหมองแก่จิตใจ นี่ยังไม่รวมถึงระบบระบายอากาศ 
หรือสุขอนามัยด้านต่างๆ ที่น่าจะต้องมีการพัฒนาอีกมาก ศึกษาดูงานที่นี่แล้ว นึกถึง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือท่ีคุ้นเคยในช่ือสถานีอนามัยของบ้านเรา สภาพ
โดยทั่วไปของอนามัยยังดีกว่าโรงพยาบาลประจําจังหวัดแห่งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้บรรยาย
บอกแก่พวกเราว่า คนเขมรไม่นิยมเรียนแพทย์/พยาบาล เพราะข้าราชการที่เขมร 
รายได้ต่ํามาก (ฉันอยากจะบอกเขาว่าข้าราชการที่ไทยก็เช่นเดียวกัน) และที่สําคัญ
การเรียนทางด้านนี้มีค่าใช้จ่ายสูง พวกเขาต้องออกกันเอง เพราะรัฐบาลไม่มี
งบประมาณสนับสนุน สําหรับวิทยาการต่างๆของที่นี่โดยมากก็ได้รับการช่วยเหลือ
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จากไทย ผู้ปุวยท่ีมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้คือคนยากจน ส่วนผู้ปุวยที่พอมีเงินก็จะ
ไปรักษาที่เมืองไทย ตามจังหวัดแนวชายแดนบ้างหรือถ้ามีเงินมากก็จะไปรักษา 
ที่กรุงเทพ  อืมมมม ฉันแอบคิดแบบชาตินิยมเล็กน้อยว่า การที่คนเขมรเข้าไปใช้
บริการทางการแพทย์ที่ไทยนั้นจะเป็นผลเสียต่อไทยหรือไม่ จะมาแพร่เช้ืออะไรหรือ
ปุาว จะแย่งยากับผู้ปุวยไทย เพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลหรือไม่ หรือหากไม่พอใจ
การรักษาจะนัดรวมตัวก่อจลาจลหรือปุาว ฉันไม่มีความรู้ในการจัดสรรงบประมาณ
ของทางการไทยที่ให้กับสถานพยาบาลว่าคิดต่อหัวประชากรหรือว่าคิดอย่างไร  
แต่จากสิ่งที่เห็นฉันนึกถึง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ของบ้านเราที่ได้รับ 
การส่งเสริมให้ทํางานเชิงรุก สร้างสาธารณสุขมูลฐานท่ีดี เป็นการปูองกันหรือเฝูาระวัง
การเกิดโรคไว้ก่อน แต่ก็นั่นแหล่ะก็เพราะเขาเริ่มพัฒนาทีหลังเรา ไทยเราก็ต้องมี
แนวทาง มาตรการต่างๆ ทั้งตั้งรับและรุกเพื่อช่วยเหลือด้านสาธารณสุ ขของเขา  
เราต้องช่วยเขาเพ่ือความมั่นคงและความสงบสุขของตัวเราเอง 

การเมืองท้องถิ่น ที่บทบาทหลัก คือ ขอ และรอรับความช่วยเหลือ 
 แห่งต่อมาที่ไปดูงาน คือ Commune Councill ที่ Sangkat Toul 
Tompong II ถ้าเทียบกับบ้านเราก็ประมาณ เทศบาลตําบล หรือองค์การบริหารส่วน
ตําบล (อบต.) ทันทีท่ีรถจอด ฉันออกจะ งง งง เพราะรอบตัวฉันแวดล้อมไปด้วยบ้าน
ทาวเฮาส์ ช่างขัดกับภาพ อบต. แถวบ้านเราที่อาคารใหญ่โต ปูายหินอ่อนสวยงามและ
ตั้งอยู่กลางทุ่งนา! พวกเราเดินขึ้นบันไดเล็กๆไปช้ันดาดฟูาที่ถูกดัดแปลงเป็นห้อง
ประชุม โต๊ะประชุมที่นี่เหมือนกับโต๊ะนักเรียนบ้านเรามาต่อๆกันเป็นครึ่งวงกลม 
คณะกรรมการสภาได้ให้ข้อมูลทางการปกครองกับพวกเราว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ประกอบด้วย จังหวัด(province) และ เทศบาล (municipality)  โดยที่จังหวัด 
แบ่งย่อยเป็น อําเภอ(district)  และอําเภอแบ่งย่อยเป็นตําบล(commune)  
ส่วนเทศบาลนั้น แบ่งย่อยเป็น เขต(khan) และเขตแบ่งย่อยเป็น ชุมชน(sangkat)  
ในภาพรวมนั้นกัมพูชาจะประกอบด้วย 20 province , 171 district , 1,510 
commune , 4 municipality , 14 khan และ 111 sangkat  หันมามองดูข้อมูล



ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 

 119 

ของฝั่งไทย ข้อมูลการปกครองส่วนภูมิภาค ที่ประกอบด้วย 76 จังหวัด 878 อําเภอ 
7,255 ตําบล 74,956 หมู่บ้าน และข้อมูลการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประกอบด้วย 
76 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.), 2,283 เทศบาล ซึ่งแยกย่อยเป็น เทศบาลนคร 
30 แห่ง เทศบาลเมือง  172  แห่ง และเทศบาลตําบล 2,081  แห่ง, 5,492 องค์การ
บริหารส่วนตําบล (อบต.) และ องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2  แห่ง 
(กรุงเทพมหานคร และพัทยา)  นอกจากจํานวนท่ีต่างกันอย่างมากแล้ว สิ่งสําคัญที่ทํา
ให้การปกครองส่วนท้องถิ่นของกัมพูชากับไทยต่างกัน คือ อํานาจการบริหาร  
การได้มาซึ่งงบประมาณ รวมถึงโครงสร้างของคณะกรรมการสภา ในระดับต่างๆ 
กล่าวคือ ในกัมพูชาสมาชิกสภาในทุกระดับยกเว้น commune และ sangkat จะเป็น
การเลือกโดยทางอ้อม มีวาระ 5 ปี จํานวนสมาชิกขึ้นอยู่กับขนาดของสภา สําหรับ 
commune และ sangkat นั้น เป็นการเลือกตั้งโดยตรง ทั้งนี้สภาจะทําการประชาคม
ถามความคิดเห็นโดยตรงในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ และจะให้คําปรึกษาประชาชน
ภายในขอบเขตของตนควบคู่กับอํานาจของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีสิทธิ์
กําหนดและอนุมัติแผนพัฒนา 5 ปี โดยจะทําการปิดประกาศในที่สาธารณะ และ 
ปิดให้มีการประมูลโครงการ แต่ไม่มีสิทธิ์ทําสัญญาเงินกู้ ซื้อขายพันธบัตรหรือตั๋วแลก
เงิน สําหรับรายได้นั้น commune กับ sangkat จะได้รับจากรัฐบาลตามเง่ือนไข
ต่างๆ โดยมากเป็นการได้ผ่านตามโครงการที่เสนอขอและไม่มีการจัดเก็บรายได้ของ
ตนเอง ซึ่งต่างกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากส่วนกลางและจัดเก็บรายได้ประเภทต่างๆได้ด้วยตัวองค์กรเอง สําหรับจุดที่ฉัน
รู้สึกว่ากัมพูชาชัดเจนกว่าไทยเราคือ โครงสร้างสภาของเขาจะกําหนดให้มี
คณะกรรมการ 3 ฝุาย คือ คณะกรรมการอํานวยความสะดวกทางเทคนิค 
คณะกรรมการสตรีและกิจการเด็ก และคณะกรรมการจัดซื้อ  จัดจ้าง ฉันถูกใจ 
ที่กัมพูชาให้ความสําคัญกับสตรีและเด็กอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งต่างกับโครงสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยที่งานเกี่ยวกับสตรีและเด็กมักเป็นงานที่แฝง 
ในคณะกรรมการชุดต่างๆ 
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 จากการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกัมพูชานี้ ทําให้ฉัน
ตระหนักว่า ในการดําเนินโครงการความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศให้ประสบ
ความสําเร็จต้องใช้ความร่วมมือใน 3 ระดับ คือ 1.ระดับรัฐบาล (Centralization)  
2.ระดับภูมิภาค (Deconcentration) 3.ระดับท้องถิ่น (Decentralization) เนื่องจาก
หน่วยงานบริหารจัดการภาครัฐในระดับท้องถิ่นของประเทศกัมพูชายังต้องขึ้นอยู่กับ
อํานาจในการตัดสินใจของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคโดยอิงกับการกําหนดนโยบายของ
ส่วนกลาง ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานระดับท้องถิ่นของประเทศไทยที่มี อํานาจ 
ในการตัดสินใจได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น การกําหนดนโยบายในระดับรัฐบาลจะทําให้
เกิดความเข้าใจร่วมกัน ในเบื้องต้นและนําไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนในระดับภูมิภาคและ
ระดับท้องถิ่น แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง คือ ทัศนคติของประชาชนและ
ผู้บริหารท้องถิ่นของกัมพูชาที่มีความพึงพอใจกับการเป็นผู้รับ ยังไม่มีความตระหนัก 
ที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาท้องถิ่นชุมชนด้วยตนเอง ทัศนคติเช่นนี้จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทาย
นักพัฒนาจากเมืองไทยยิ่งนัก 

การซ้ือ การขาย ที่เขมร 
 แห่งที่สามที่พวกเราไปเยือน คือ กรมส่งเสริมการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง
ทีแรกนั้นคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับตัวเองมากนัก แต่พอหยิบเอกสารมาดู  
ฉันคิดถึง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP และการจัดแสดงจําหน่ายสินค้าทั้งที่ 
อิมแพค เมืองทองธานีและที่อ่ืนๆเป็นอย่างมาก เพราะที่น่ีส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กด้วย
การเน้นจัดงานแสดงและจําหน่าย สําหรับหนังสือแนะนําสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้น 
เท่าที่เปิดดูจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร 
ตลาดของเกือบทุกสินค้าจะเป็นการขายภายในท้องถิ่น หรือภายในประเทศ มีบ้าง 
ที่เป็นส่งออกและส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังเวียดนามและไทย แต่ที่ทําฉันประหลาดใจ 
คือ รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในหนังสือแนะนํานี้และเป็นสินค้าส่งออกด้วย  
หากเปรียบกับผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านเราก็จะจัดอยู่ในประเภท 1 ดาว หรือ 2 ดาว  
ซึ่งในไทยผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล่านี้จะมีโอกาสลงหนังสือแนะนําค่อนข้างน้อย อ่อ ฉันลืม
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บอกไปว่าที่กัมพูชานี้ มีสินค้า OVOP (One Village One Product) เป็นจําพวกไวน์ 
และ ผ้าทอ  

เยือนถิ่น ชิมข้าว แชมป์ดีที่สุดในโลก 
 แห่งที่สี่ ได้ไปดูงานที่ Green Trade Company ซึ่งเป็นบริษัทโรงสีข้าวที่
สําคัญ ที่นี่ได้พาพวกเราชมกระบวนการผลิต (สีข้าว) และให้เราชิมข้าว “ดอกมะลิ”  
ที่กัมพูชาได้พัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ ซึ่งเขาบอกแก่เราด้วยความภูมิใจว่า ตั้งช่ือ
ให้พ้องกับ “ข้าวหอมมะลิ” ของบ้านเรา ! ณ ตอนนั้นเลือดไทยเราก็สูบฉีดแรงแต่เรา 
ก็ชิมเพราะหิว !! หวังว่าคงยังไม่สาย หากทางไทยจะจริงจังกับเรื่องข้าว ทั้งลิขสิทธิ์  
ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ รวมถึงวิทยาการองค์ความรู้ต่างๆสําหรับชาวนา
ไทย 

เย่ียมชม “วัง” 
 แห่งที่ห้า พวกเราไปที่ National Museum and Royal Palace  
มีลักษณะคล้ายกับพระบรมมหาราชวังโดยทั่วไปที่ล้อมรอบด้วยโรงเรือนต่าง คือ  
มีที่ประทับ ที่ทรงงาน ที่ออกสมาคม สิ่งที่ฉันรู้สึกดี กับที่นี่ คือ ไกด์ ไม่ได้อธิบาย
เรื่องราวตามหน้าที่ ตามประวัติที่ท่องมาแต่ตามที่ฉันสัมผัส ไกด์อธิบายเรื่องราว  
ด้วยความรู้สึกจากใจของเธอจริงๆ แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เป็น
ศูนย์รวมจิตใจ จึงทําให้มีอารมณ์ความรู้สึกที่อ่อนไหวได้ง่าย ฉันไม่รู้ว่าไกด์เมืองไทย
เวลานําชมพระบรมมหาราชวังของไทยนั้นเป็นอย่างไร ก็ฉันไม่เคยใช้บริการไกด์ หรือ
ว่าเป็นไกด์ให้ใครนี่นา ฉันกําลังนึกถึง ไกด์ท้องถิ่นหรือมัคคุเทศก์น้อยในหมู่บ้าน 
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หากสามารถสร้างความประทับใจตรงจุดนี้ได้ก็คงจะดี 
ไม่น้อย นักท่องเที่ยวประทับใจกลับไปบอกเล่ากันปากต่อปาก สร้างงานสร้างรายได้
ให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืนทีเดียว 

ฤาไทย จะย้อนอดีตเขมร 
 สองแห่งสุดท้ายสําหรับการฝึกอบรมที่กัมพูชา คือ แห่งที่หก Tuol Sleng 
Museum และแห่งที่เจ็ด Killing Field Choeung EK ฉันเช่ือว่าไม่มีใครที่ไม่เคย 
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ได้ยินเรื่องราวความโหดร้ายปุาเถื่อนในยุคเขมรแดง ยุคนั้นที่นายพล พต โดดเดี่ยว
กัมพูชาออกจากอิทธิพลต่างชาติ ปิดโรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน ยกเลิกระบบ
ธนาคาร ระบบเงินตรา ยึดทรัพย์จากเอกชน พาประเทศไปสู่ระบบสังคมนิ ยม  
หลอกให้คนพนมเปญทิ้งบ้านช่องย้ายครัวเรือนไปเป็นชาวนาชาวไร่ จับกุมผู้นําที่ไม่ใช่
พวกตน หรือผู้ที่ดูมีการศึกษา รวมทั้งหมอ และชาวต่างชาติ ไปกักขังและรีดไถ 
คําสารภาพที่คุก โตลแสลง และท้ายที่สุดก็ถูกฆ่าอย่างทารุณ ผิดวิสัยมนุษย์ ไม่มี 
การยกเว้นแม้แต่สตรีที่กําลังตั้งครรภ์ มีผู้คนล้มตายนับล้านในห้วงเวลา 4 ปีที่  
นายพล พต มีอํานาจ หลักฐานความเหี้ยมโหด คือ กองกะโหลกที่บรรจุในอนุสรณ์
สถาน และที่พบตามพื้นที่ทุกตารางนิ้ว ณ ทุ่งสังหาร น่ันเอง 
 ไม่น่าเช่ือว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านรั้วติดกันและเพิ่งผ่านพ้นไป
ไม่กี่ปีนี้เอง จํานวนปีน่าจะพอๆกับอายุของฉัน เมื่อฉันมองดูคุกที่ปกคลุมด้วยลวด
หนามหลายช้ัน คุกที่ดัดแปลงมาจากอาคารเรียนเมื่อหลายสิบปีก่อน ฉันมองดูด้วย
ความเศร้าสลด รู้สึกสยอง และดูแคลนถึงความปุาเถื่อน..... 
 แต่แล้ว . . . เพียงฉันเดินทางกลับถึงกรุงเทพ ประเทศไทยของเรา 
ซึ่งกําลังมีเหตุการณ์ทางการเมือง ฉันก็เจอภาพการปะทะกันระหว่างประชาชน และ
ฝุายเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นคนไทยด้วยกัน มีการตรึงแนวกําลัง ตั้งแท่งปูนแบริเออ และ...... 
มีลวดหนาม ล้อมรอบ...สถานที่ราชการที่สําคัญ.... มีการปิดล้อมสถานศึกษาและดัก

ซุ่มยิง…. “ไหนว่า เรา เจริญกว่า ไง ?”   
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สถานการณ์แรงงานข้ามชาติและความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร 
ในกัมพูชา: “วิกฤต”ิ หรือ “โอกาส” ส าหรับประเทศไทย? 

นายวิทย์ ประสมปลืม้ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

บทน า 
 ในระยะ 2-3 ปีท่ีผ่านมา กระแสการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 ของประเทศไทย ทําให้คนไทยและองค์กรทุกภาคส่วน 
มีความตื่นตัวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของรัฐบาลไทย สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ให้ความสําคัญ 
กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการกําหนด
ทิศทางและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งนําไปสู่การจัดทํา 8 ยุทธศาสตร์ 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ของประเทศไทย ที่มุ้งเน้นเสริมสร้างศักยภาพ 
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้าง
พื้นฐาน และการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น1  
 อย่างไรก็ตาม ในความเข้าใจของคนไทยจํานวนไม่น้อย (รวมถึงภาค
ราชการเอง) เมื่อกล่าวถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community – AC) 
กลุ่มคนดังกล่าวมักกล่าวถึงมิติของการเป็นประชาคมในทางเศรษฐกิจเป็นหลัก  
จนในหลาย ๆ ครั้ง เรียก “ประชาคมอาเซียน” สั้น ๆ ง่ายๆ ว่า AEC ทั้งที่ในความ

                                                           
1 สํานักงานเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี, รัฐบาลเตรียมวาง ๘ ยุทธศาสตร์เพือ่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 
๒๕๕๘, สืบค้นเมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ จาก 
http://www.thaigov.go.th/en/governmental/item/72788-รัฐบาลเตรียมวาง-8-ยุทธศาสตรเ์พื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน-ปี-2558.html 
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เป็นจริงแล้ว AEC (ASEAN Economic Community) หรือประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เป็นเพียงหนึ่งในสามเสาของประชาคมอาเซียน โดยอีกสองเสา ได้แก่ 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community – APSC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community – ASCC) แต่ก็ไม่เป็นที่น่าแปลกใจมากนัก เนื่องจาก 
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นมิติที่จับต้องได้และน่าสนใจมากที่สุดสําหรับ
ภาครัฐผู้กําหนดนโยบายและภาคธุรกิจซึ่งมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจระดับมหภาคของประเทศ 
 บทความช้ินนี้ เกิดขึ้นจากการที่ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจจากการไป
ศึกษาดูงานเป็นระยะเวลา 4 วัน ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันท่ี 
26 ถึง 30 พฤศจิกายน 2556 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการเข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง
การเคลื่อนย้ายแรงงานและการค้ามนุษย์ โดย ฯพณฯ นาง Chou Bun Eng รัฐมนตรี
ช่วยว่ าการกระทรวงมหาดไทย และ เลขาธิการคณะกรรมการแห่ งชาติ 
ด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์การลักลอบขนผู้ย้ายถิ่น การแสวงหาประโยชน์ 
จากแรงงาน และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสตรีและเด็ก 
 ในวันที่สองของการศึกษาดูงาน โดยสาระความรู้ที่ได้จากการบรรยาย
ดั งกล่ าว ผู้ เ ขี ยนเ ช่ือว่ าจะ เป็นประโยชน์กับผู้ อ่ านในการทํ าความ เข้ า ใจ 
ถึงความสลับซับซ้อนของปัญหาแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่
หลายภาคส่วนมีความกังวลว่าจะสร้างผลกระทบเชิงลบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของไทย ภายหลังจากที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอย่างเป็นทางการในปี 
2558 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทวิเคราะห์และข้อเท็จจริงต่าง ๆ  ในบทความนี้ จะทํา
ให้ผู้อ่านบางท่านเปลี่ยนทัศนคติในเชิงลบที่มีต่อกัมพูชา ให้กลายเป็นความเข้าใจและ
เห็นอก-เห็นใจมากขึ้นในฐานะ “เพื่อนบ้านร่วมภูมิภาค” และจะเป็นประโยชน์ 
แก่ภาครัฐบาลในการทําความเข้าใจถึงพลวัตรของปัญหาแรงงานข้ามชาติ สามารถ
กําหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของ
ข้อมูลที่มีความรอบด้านและสะท้อนปัญหา/ข้อจํากัดเชิงนโยบายของประเทศกัมพูชา    
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สถานการณ์แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา 
 สําหรับคนไทยจํานวนไม่น้อย เวลาอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นแรงงานข้าม
ชาติที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย (โดยเฉพาะแรงงานผิดกฎหมาย) มักจะกล่าวถึง 
แต่ผลกระทบเชิงลบ และกล่าวโทษประชากรแรงงานเหล่านั้นว่าเข้ามาแล้ว 
สร้างปัญหาให้กับประเทศ โดยเฉพาะปัญหาสังคมและปัญหาความมั่นคง 2  หรือ 
ความล้มเหลวของรัฐบาลกัมพูชาในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน จนทําให้
คนเหล่านั้นต้องอพยพเข้ามาประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นมุมมองที่ละเลย
ข้อเท็จจริงที่ว่า 1) แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ (ทั้งจากพม่า ลาว และกัมพูชา) หลั่งไหล
เข้ามาเป็นแรงงานไร้ฝีมือในภาคการผลิตต่าง ๆ ที่แรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่อยากทํา 
หรืองานประเภท 3D สกปรก (Dirty) อันตราย (Dangerous) และยากลําบาก 
(Difficult)3 2) ได้รับค่าจ้างต่ํากว่าคนไทย ทั้งโดยการยินยอมอย่างสมัครใจและ 
ไม่สมัครใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า สาเหตุของปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายไม่ได้
เกิดขึ้นจากประเทศกัมพูชาแต่ฝุายเดียว แต่เกิดจากหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ประเทศไทย
เอง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ต้องการแรงงานไร้ฝีมือราคาถูก เพื่อลดต้นทุนการผลิต  
และผลกําไรสูงสุด เป็นผู้ที่ให้การต้อนรับแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ด้วย ความยากลําบาก

                                                           
2 ตัวอย่างของอคติตอ่แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพือ่นบ้านปรากฎให้เห็นในพาดหัวขา่วของสือ่ต่าง ๆ อกี
ด้วย ตัวอย่างเช่น เนชัน่ทนัข่าว, แรงงานต่างด้าวเขมร- พม่าตะลมุบอนกนัสาหัสหลังนั่งก๊งเหล้ากัน, สืบค้น
เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๕๗, จาก 
http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=707091) และ คมชัดลึก
ออนไลน,์ ‘เขมร’ทะลกัไทยหวั่นกระทบมัน่คง, สืบค้นเมือ่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗, จาก  
http://www.komchadluek.net/detail/20120203/122013/เขมรทะลกัไทยหวั่นกระทบมัน่คง.html  
ซ่ึง ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ชาญวทิย์ เกษตรศิริ นกัวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใตศ้ึกษา ระบุวา่ มีชาว
กัมพูชาจํานวนหนึ่ง ไม่พอใจกับการถกูเรียนว่าเป็นคน “เชมร” เนือ่งจากมองว่าเป็นการดูถกูเหยียดหยามทาง
ชาติพันธุ์/เชื้อชาติ โปรดดู ชาญวทิย์ เกษตรศิริ, ขอมคือใคร Who are the Khom?, สบืค้นเมื่อ ๗ มกราคม 
๒๕๕๗, จาก http://www.prachatai.com/journal/2009/07/25138 
3 อภิชาติ จํารัสฤทธริงค์ และคณะ, ชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติใน ๑๑ จังหวัดสําคัญในประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓, ใน สุรีย์พร พันพึ่ง และมาลี สันภูวรรณ์ (บรรณาธกิาร), ประชากรและสังคม ๒๕๕๔, 
(นครปฐม: สํานกัพิมพ์ประชากรและสังคม, ๒๕๕๔), ๑๓๘ – ๑๕๗. 
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ของภาครัฐในการตรวจสอบจับกุมผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายได้อย่างทั่วถึง 
เนื่องด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าเส้นเขตแดนไทย-กัมพูชามีความยาวถึง 803 กิโลเมตร ฯลฯ 
 นอกจากน้ี นาง Chou Bun Eng รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ได้บรรยายถึงสาเหตุสําคัญที่แรงงานกัมพูชาไหลออกนอกประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ข้อเท็จจริงอีกแง่มุมหนึ่งของประเทศ “ผู้ส่งออกแรงงาน” ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 

 1. ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร  
 นาง Chou Bun Eng กล่าวว่า อัตราการเพิ่มของประชากรต่อปีของ
กัมพูชาอยู่ที่ร้อยละ 1.54 ซึ่งเป็นที่คาดการณ์ว่า ในปี 2567 กัมพูชาจะมีประชากร
ทั้งสิ้น 18.7 ล้านคน4  การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเช่นนี้ 
ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานในประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนอายุต่ํากว่า 
25 ปี ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ (ร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด)  

 2. อัตราการลงทุนในประเทศอยู่ในระดับต่ าอย่างต่อเนื่อง 
      นาง Chou Bun Eng กล่าวต่อไปว่า แม้รัฐบาลจะมีโครงการลงทุน 
(Investment projects) ต่าง ๆ       ซึ่งสร้างงานโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 67,000 อัตรา
ต่อปี ในระหว่างปี 2542 – 2547 แต่ก็ยังไม่สามารถรองรับจํานวนกําลังแรงงาน 
ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ทั้งหมด (ได้เพียงร้อยละ 27 เท่านั้น) สํานักข่าวกรองกลาง
ของสหรัฐฯ วิเคราะห์ว่า ประเด็นท้าทายทางเศรษฐกิจสําหรับประเทศกัมพูชาในอีก
สิบปีข้างหน้า ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจซึ่งส่งเสริมให้ภาคเอกชน

                                                           
4 ข้อมูลล่าสุดจากสํานกัข่าวกรองกลางของสหรัฐฯ (ซีไอเอ) ประมาณการณ์ว่า ในปี ๒๕๕๖ กัมพูชามี
ประชากรจํานวนทั้งสิน้ ๑๕.๒ ล้านคน และอัตราการเพิ่มของประชากรต่อปีอยู่ที่รอ้ยละ ๑.๖๗ หากเรายึด
ตามตัวเลขประมาณการณข์องซีไอเอ จํานวนประชากรในปี ๒๕๖๗ อาจมีไมต่่ํากว่า ๑๙ ล้านคน โปรดดู  
Central Intelligence Agency, The World Factbook: Cambodia, (4 December 2013), Retrieved 
January 9, 2014, from https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/cb.html 
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สามารถสร้างงานได้ เพียงพอต่อการแก้ปัญหาความไม่สมดุลด้านประชากร 
ของกัมพูชา5  

 3. ความเชื่อส่วนตัวของแรงงานชาวกัมพูชา 
 แรงงานงานชาวกัมพูชาจํานวนมากที่มีความต้องการย้ายถิ่นฐานไปทํางาน
ในต่ า งประ เทศ ( รวมถึ งประ เทศไทย )  เ ช่ื อว่ าพวกเขาจะมี ชี วิ ตที่ ดี ก ว่ า 
ที่เป็นอยู่ในกัมพูชา หลายคนเป็นความหวังของครอบครัว เป็นตัวแทนในการหารายได้
จากต่างประเทศส่งกลับมาให้ญาติพี่น้องที่อยู่เบื้องหลัง นาง Chou Bun Eng กล่าวว่า 
จริงอยู่หากจะกล่าวว่ารายได้ของแรงงานชาวกัมพูชาที่ไปทํางานต่างประเทศสูงกว่า
รายได้ของแรงงานที่ทํางานในประเทศตนเองเป็นอย่างมาก จนกระทั่งทําให้ 
ชาวกัมพูชาหลายรายยอมทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เดินทางเข้าทํางานในต่างประเทศ 
(แม้จะต้องกระทําผิดกฎหมาย) แต่แรงงานผู้มีความหวังเหล่านั้นส่วนใหญ่ได้รับข้อมูล
เพียงด้านเดียวว่า ไปทํางานต่างประเทศได้ค่าแรงสูง หาได้รู้ถึงข้อเท็จจริงที่ ว่า  
มีแรงงานอพยพจํานวนมากที่ถูกหลอกลวงโดยนายหน้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจค้า
มนุษย์และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสตรีและเด็ก ทีมงานองค์การสหประชาชาติ
ประจําประเทศกัมพูชารายงานว่า แรงงานอพยพเพศหญิงส่วนใหญ่ทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม สิ่งทอ ธุรกิจบันเทิง และภาคบริการต่าง ๆ เมื่อแรงงานเหล่านี้ต้องห่าง
จากเครือข่ายการดูแลชีวิตในระดับครอบครัว มักจะพบกับปัญหาความรุนแรง ปัญหา
ทางเพศ รวมไปถึงสุขภาวะทางเพศ ขณะที่เพศชายที่ส่วนใหญ่ทํางานในภาคก่อสร้าง 
แรงงานรับจ้าง และขับรถโดยสาร มักจะมีปัญหาการใช้สารเสพติด เนื่องจากเช่ือว่า 
จะช่วยให้ทํางานได้มากขึ้น6 
 

                                                           
5 เพิ่งอ้าง. 
6 Claire Van der Vaeren, Challenges for Cambodia’s Youth, (12 August 2013), Retrieved 
January 9, 2014, from http://www.phnompenhpost.com/analysis-and-op-ed/challenges-
cambodia%E2%80%99s-youth 
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        4. ปัญหาในเชิงนโยบายของรัฐบาลกัมพูชา 
 ในการปราบปรามการค้ามนุษย์ เช่นเดียวกับหลายประเทศท่ัวโลก รัฐบาล
กัมพูชาได้ใช้กระบวนทัศน์ 3Ps ประกอบด้วย Prevention (การปูองกันไม่ให้คนตก
เป็นเหยื่อ ) Protection (การคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อ ) และ Prosecution  
(การดําเนินคดีผู้กระทําผิด) ซึ่ง นาง Chou Bun Eng กล่าวถึงความคืบหน้า 
ของการดําเนินนโยบายในแต่ละด้านดังน้ี 
 - Prevention  รัฐบาลกัมพูชาได้เน้นสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหา
การค้ามนุษย์และปัญหา อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอพยพไปทํางานต่างประเทศโดยผิด
กฎหมาย รวมถึงเทคนิควิธีการของนายหน้า เพื่อปูองกันการถูกล่อลวง เช่น ที่ผ่านมา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของกัมพูชาได้มีบทบาทอย่างมาก ท้ังการทําวิจัย
และจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ 
โครงการจํานวนมากของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้รับทุนจากต่างประเทศ  
เน้นด้านการบรรเทาปัญหาความยากจน ซึ่งลดเง่ือนไขที่จะทําให้สตรีและเด็กถูก
ล่อลวงโดยขบวนการค้ามนุษย์ เป็นต้น7 อย่างไรก็ตาม นาง Chou Bun Eng กล่าวว่า 
นโยบายสร้างความตระหนักรู้ยังไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร ขาดระบบติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 - Protection  ปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จในการคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อ 
ด้านหนึ่งรัฐบาลจะต้องมีกลไกที่สามารถระบุว่าใครเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ 
เพื่อให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือและทรัพยากรที่จําเป็นอย่างทันท่วงที ในกรณีของ
กัมพูชา นาง Chou Bun Eng กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลอยู่ในระหว่างการพิจารณา
เนื้อหา The Guidelines for Victim and Perpetrator Identification and 
Authorized Institutions Responsible for Rescuing and Protecting Victims 
และในอีกด้านหนึ่ง รัฐบาลในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือ

                                                           
7 Academy for Educational Development, Government Action Plans, (no date specified), 
Retrieved January 9, 2014, from http://www.humantrafficking.org/action_plans/3 
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จากองค์กรประชาสังคม (NGOs) เพื่อให้กระบวนการเยียวยาเหยื่อและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเหยื่อภายหลังสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมประสบความสําเร็จ ในกรณี
ของกัมพูชา ที่ผ่านมาพบว่า NGOs จํานวนมากมักไม่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังกับ
หน่วยงานภาคราชการ 
 - Prosecution  ความสําเร็จของนโยบายปราบปรามการค้ามนุษย์ขึ้นอยู่
กับกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิผล และการมีกฎหมายหรือบทลงโทษผู้กระทํา
ผิดที่ชัดเจน มีมาตรฐาน และให้โทษรุนแรงมากพอที่จะทําให้ผู้ที่จะกระทําผิด 
ไม่กระทําการดังกล่าว หรือทําให้จําเลยไม่กลับมากระทําผิดซ้ําอีก ในกรณีของกัมพูชา 
นาง Chou Bun Eng กล่าวว่า รัฐบาลได้ผ่านกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ฉบับแรก
ในปี 2539 ซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 12,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และโทษจําคุกสูงสุด 20 ปี
สําหรับนายหน้าค้าโสเภณีและเจ้าของสถานบริการทางเพศ อย่างไรก็ตาม ปัญหา
ในทางปฏิบัติ ส่วนหนึ่งคือ ขาดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ NGOs 
อีกส่วนหนึ่งคือ ขาดระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับเหยื่อและผู้กระทําความผิด ซึ่งมีผล  
ต่อการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิผล 

สรุป 
 จากการได้รับฟังสถานการณ์แรงงานข้ามชาติจากมุมมองของผู้บริหาร
ระดับสูงในฝั่งของกัมพูชาทําให้ผู้เขียนได้เรียนรู้ว่า คนไทยจํานวนมาก (รวมถึงผู้เขียน
เอง ก่อนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานท่ีกัมพูชา) เข้าใจปัญหาแรงงานข้ามชาติด้วยมุมมอง
เพียงด้านเดียว คือมองว่าการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว
เป็น “ภัยคุกคาม” ต่อความมั่นคงของชาติ หากภาครัฐมีมุมมองแบบเดียวกันนี้ 
วิธีการแก้ปัญหาก็จะจํากัดอยู่เพียงแค่การพยายามบังคับใช้กฎหมาย เพื่อต่อต้าน
ขบวนการค้ามนุษย์และผลักดันแรงงานต่างด้าวให้ออกจากประเทศไทยโดยเร็วที่สุด
และมากที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ การนิยามปัญหาเชิงนโยบายโดยมุมมองเพียงด้าน
เดียวในกรณีนี้ สุดท้ายแล้วนําไปสู่การดําเนินนโยบายที่อาจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
แต่ในระยะยาวกลับไม่มีประสิทธิผลและไม่ยั่งยืน เนื่องจากมิได้คํานึงถึงข้อเท็จจริง
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หรือปัจจัยอื่น ๆ จากมุมมองของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ งอาจพลิก “วิกฤต”  
ให้กลายเป็น “โอกาส” สําหรับประเทศไทยก็เป็นได้ เช่น เมื่อเราเกิดความเข้าใจว่า 
ปัญหาแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาที่หลั่งไหลเข้ามายังประเทศไทย หนึ่งในปัจจัย
สําคัญเกิดจากอัตราการเพิ่มของประชากร  อย่างต่อเนื่อง จนทําให้ปัจจุบันกัมพูชา 
มีประชากรกว่าร้อยละ 60 เป็นผู้มีอายุต่ํากว่า 25 ปี และอัตราการลงทุนในประเทศ
อยู่ในระดับต่ํา ไม่สามารถรองรับกําลังแรงงานกัมพูชาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โอกาส
สําหรับประเทศไทยในกรณีนี้ก็คือ การเข้าไปลงทุนในกัมพูชาให้มากขึ้น โดยรัฐบาล
ไทยจะต้องร่วมมือกับรัฐบาลกัมพูชาในการลดข้อจํากัดเชิงกฎหมายและระเบียบต่าง 
ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนักลงทุน/นักธุรกิจไทยในการเข้าไปประกอบกิจการ
ในกัมพูชา สําหรับผู้เขียนนั้น มองว่าหากมีการส่งเสริมให้กลุ่มทุนไทยเข้าไปลงทุนใน
กัมพูชาให้มากข้ึน จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยและกัมพูชา ดังนี้ 
 1. นักลงทุน/นักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุน แม้ในช่วงแรกจะต้องมีค่าใช้จ่าย
ในการสร้างโรงงาน/ฐานการผลิตแห่งใหม่ในกัมพูชา แต่ในระยะยาวจะได้ผลตอบแทน
ที่คุ้มค่า เพราะอย่างไรเสียค่าจ้างแรงงานในกัมพูชาก็ยังถือว่าถูกมาก เมื่อเทียบกับ
ประเทศไทย ซึ่งแรงงานไร้ฝีมือมีอัตราค่าจ้างที่สูงกว่า (300 บาท/วัน) และไม่นิยม
ทํางานประเภท 3D ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นของบทความ 
 2. เมื่อนักลงทุน/นักธุรกิจไทยเข้าไปประกอบกิจการในกัมพูชามากขึ้น 
เป็นที่คาดหมายว่าแรงจูงใจของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่จะข้ามมาทํางาน 
ในประเทศไทยก็จะลดลง จํากัดแนวโน้มของปัญหาสังคมและความ -มั่นคงที่เคย
เกิดขึ้นเนื่องจากการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานต่างด้าว เช่น ปัญหาอาชญากรรม  
จากการทะเลาะวิวาทกันระหว่างแรงงานต่างด้าว ปัญหาสิ่งแวดล้อม ชุมชนมีขยะ/
สกปรกมากขึ้น จากความไร้ระเบียบของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เป็นต้น 
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 3. รัฐบาลของทั้งสองประเทศอาจร่วมมือกันจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(Special Economic Zones)  ตามแนวชายแดน8  ซึ่งเป็นความประสงค์ของรัฐบาล
กัมพูชาที่จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากต่างชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการจ้างงาน 
ในประเทศ ลดแรงจูงใจของชาวกัมพูชาที่จะออกไปทํางานในต่างประเทศ  
หากนักลงทุน/ นักธุรกิจไทยสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน 
ในกัมพูชามากขึ้นแล้ว รัฐบาลกัมพูชาย่อมได้-ประโยชน์ในการปกปูองประชาชนของ
ตน โดยเฉพาะเด็กและสตรี จากความเสี่ยงที่จะถูกนายหน้าค้ามนุษย์ล่อลวง และ/
หรือถูกนายจ้างในต่างประเทศเอารัดเอาเปรียบ/แสวงหาประโยชน์ทางเพศ ซึ่งจาก
การศึกษาดูงานในกัมพูชาเป็นเวลา 4 วัน ผู้เขียนได้สังเกตพบว่า รัฐบาลกัมพูชาได้ให้
ความสําคัญกับประเด็นเกี่ยวกับสิทธิและความเป็นอยู่ของสตรีเป็นอย่างมาก ทั้งใน
ระดับชาติที่มีการก่อตั้งกระทรวงกิจการสตรี (Ministry of Women’s Affairs) ในปี 
2536 ศูนย์วิกฤตสตรี (Cambodian Women’s Crisis Center) ในปี 2542 รวมถึง
สภาสตรีแห่งชาติ (Cambodian National Council for Women) ในปี 2544 
นอกจากนี้ ในระดับท้องถิ่น Sangkat Toul Tompong II ที่ผู้เขียนได้เข้าศึกษาดูงาน 
(เทียบเท่ากับองค์การบริหารส่วนตําบลของไทย) มีคณะอนุกรรมการ 4 คณะ 
(เทียบเท่ากับสํานัก/กอง) โดยหนึ่งในคณะดังกล่าวดูแลเรื่องกิจการสตรีและเด็ก

โดยเฉพาะ (The Subcommittee on Women and Children  )  
 
 
 
 
 

                                                           
8 แนวคิดนี้เป็นหนึ่งในข้อเสนอของ ฯพณฯ นาง You Aye รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงกิจการสตรีของ
กัมพูชา ในระหว่างงานสมัมนา           เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Study into Exploitative Labour 
Brokerage Practices in Cambodia” เมือ่วันที่  ๑๖ มนีาคม ๒๕๕๐ โปรดดู 
http://www.humantrafficking.org/uploads/updates/Dissemination_Workshop_Report1.pdf 
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เรียนรู้จากกัมพูชา สู่การพัฒนาที่เชื่อมโยง 

นางสุธาสินี เพ็งสลุง ชัยชนะ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 บทความนี้เป็นการนําเสนอความรู้และประสบการณ์ ซึ่งได้รับจาก 
การฝึกอบรมในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 9 หลักสูตรการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในบริบทการเปลี่ยนแปลง และการศึกษา  
ดูงานหน่วยงานในประเทศกัมพูชา ระหว่างวันท่ี 26 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

 ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 
 กัมพูชา มีช่ืออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศ
ตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 181,035 
ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศไทย ทิศเหนือติดกับประเทศ
ไทยและลาว ทิศตะวันออกละทิศใต้ติดกับเวียดนาม และทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ติดอ่าวไทย 
 ด้วยประชากรกว่า 14.8 ล้านคน กัมพูชาเป็นประเทศที่มีประชากรมาก
ที่สุดอันดับที่ 66 ของโลก ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นศาสนาประจําชาติ เมือง
หลวงและเมืองใหญ่สุด คือ พนมเปญ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของกัมพูชา 
 ราชอาณาจักรกัมพูชาปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ  
มีพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี มาจากการเลือกตั้งโดยราชสภาเพื่อ
ราชบัลลังก์ เป็นประมุขแห่งรัฐ ประมุขรัฐบาล คือ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช  
ฮุน เซน ผู้ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นําที่ดํารงตําแหน่งนานที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
โดยได้ปกครองกัมพูชามาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี 
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 การบูรณะประเทศหลังสงครามกลางเมืองนานหลายทศวรรษ กัมพูชามี
ความคืบหน้าอย่างรวดเร็วในด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์ ประเทศกัมพูชาได้มี
หนึ่งในบันทึกเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในเอเชีย โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 
6.0% เป็นเวลานาน 10 ปี ภาคสิ่งทอ เกษตรกรรม ก่อสร้าง เสื้อผ้าและการท่องเที่ยว
ที่เข้มแข็งได้นําไปสู่การลงทุนจากต่างชาติและการ ค้าระหว่างประเทศ ใน พ.ศ. 2548 
มีการพบแหล่งน้ํามันและแก๊สธรรมชาติใต้น่านน้ําอาณาเขตของกัมพูชา และเมื่อการ
ขุดเจาะเชิงพาณิชย์เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2556 รายได้จากน้ํามันสามารถมีผลต่อเศรษฐกิจ
กัมพูชาอย่างลึกซึ้ง 
 ภาวะเศรษฐกิจของกัมพูชาหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสังคมนิยม เป็นระบอบประชาธิปไตย และหลังจากสงครามภายใน ประเทศ
กัมพูชาเริ่มสงบลง และเริ่มพัฒนาฟื้นฟูบูรณะประเทศ ทําให้ความต้องการสินค้าและ
บริการเพิ่มมากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ ประเทศทําการค้าขายกับต่างประเทศมากยิ่งขึ้น 
กัมพูชาจึงกําหนดนโยบายที่มุ่งหวังการพัฒนาศักยภาพทางการเกษตร การท่องเที่ยว 
และส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างชาติ โดยกําหนดยุทธการต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ของ
รัฐและได้ดําเนินมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เ ช่น การปรับปรุงกฎหมายด้าน
เศรษฐกิจ การเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนต่างประเทศ การปฏิรูประบบจัดเก็บ
ภาษีเงินได้ และเร่งรัดพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น สนามบิน ถนน 
ไฟฟูา ประปา และสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น ภายใต้ความช่วยเหลือจากกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย และ UNDP รวมทั้ง
ประเทศท่ีให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ 
 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากร 
ในหลายๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการศึกษาดูงานในหน่วยงาน
ภายในประเทศกัมพูชา โดยมีลําดับรายละเอียดพอสังเขปดังน้ี 
 1. การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ หลักการแบ่งอํานาจการปกครองและหลักการ
กระจายอํานาจการปกครอง การปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศกัมพูชา และ
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การไหลของแรงงานและการค้ามนุษย์ ซึ่งวิทยากรได้นําเสนอถึงความก้าวหน้าด้าน
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งทําให้สามารถนํามา
เปรียบเทียบกับนโยบายระดับชาติของประเทศไทยว่าเรามีความพร้อมในด้านต่างๆ
แล้วหรือยัง มีการเตรียมรับมือกับปัญหาหรือข้อกังวลต่างๆ ที่อาจตามมาหลัง 
จากการเปิดประชาคมมากน้อยอย่างไร 
 2. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งคณะผู้ศึกษาดูงานได้มีโอกาสเข้าเยี่ยม
ชมระบบการทํางานในหน่วยงานต่างๆ ในสถานที่ปฏิบัติงานจริงทั้งในเมืองหลวงและ
เมืองใกล้เคียงดังนี ้
  -  โรงพยาบาล Chey Chumneas ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาด
ค่อนข้างใหญ่ อยู่ ไม่ไกลจากเมืองพนมเปญมากนัก อีกทั้งในโรงพยาบาลยังมี 
ศูนย์พัฒนาเด็กพิการทางสมอง ในรูปแบบที่มีการบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน  
มีการจัดองค์ความรู้เพื่อรักษาและพัฒนาครอบครัวของเด็กผู้ปุวยไปพร้อมๆกัน  
โดยนําครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการบําบัดรักษาเด็ก เพื่อให้เกิดการรักษาที่ยั่งยืน 
  -  องค์กรสภาท้องถิ่น เขต Toul Tompong II การเมืองการปกครอง
ในระดับท้องถิ่นของกัมพูชานั้น ผู้เขียนมองว่าโดยหลักการแล้ว กัมพูชาเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองค่อนข้างมาก แต่ในทางปฏิบัตินั้นจะสังเกตได้
ว่า แรงจูงใจที่รัฐบาลเสนอให้แก่ประชาชนนั้นค่อนข้างน้อย ยกตัวอย่างเช่น สถานที่
ทํางานค่อนข้างเก่ามีสภาพแวดล้อมท่ีไม่ส่งเสริมหรือเอื้อต่อการทํางาน อัตราเงินเดือน
ที่รัฐบาลตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในองค์กรของรัฐนั้นน้อยมากและ 
ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตในปัจจุบัน ทําให้ประชาชนที่มีความรู้ความสามารถสนใจ
ไปประกอบอาชีพอื่นกับหน่วยงานภาคเอกชนซึ่งเสนอค่าตอบแทนที่มากกว่า ทําให้
เกิดการไหลของบุคคลคุณภาพ จึงทําให้ระบบการเมืองการปกครองและการบริหาร
ราชการท้องถิ่นพัฒนาไปอย่างล้าช้า 
  -  กรมส่งเสริมการค้า กระทรวงพาณิชย์ รัฐบาลกัมพูชาได้จัดแบ่งกลุ่ม
คณะทํางานเพื่ อ เสริ มสร้ างรากฐานเศรษฐกิจที่ เ ข้มแข็ ง เป็น  8 ด้ านดั งนี้  
ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม 
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การผลิต ด้านการร่างกฎหมายและระบบจัดเก็บภาษี ด้านการบริการทางการธุรกิจ
การเงิน ด้านพลังงาน ด้านการส่งออก และอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นตัวหลัก 
ในการประสานความร่วมมือเพื่อให้การดําเนินการทางธุรกิจระหว่างประเทศเป็นไป
อย่างราบรื่นและลดช่องว่างหรืออุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ  
นอกจากนั้นแล้วเพื่อเร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ กัมพูชาได้ออกกฎหมายส่งเสริม
การลงทุนที่จะให้สิทธิประโยชน์และความมั่นใจแก่ นักลงทุนที่จะถือครองสิทธิ 
ในทรัพย์สินต่างๆ (ยกเว้นกรรมสิทธ์ิที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้ถือครองได้ต้องเป็น
บุคคลสัญชาติกัมพูชาเท่านั้น ต่างด้าวสามารถใช้สิทธิโดยการเช่า หรือสัมปทาน) และ
ให้หลักประกันว่า ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกับคนในชาติและ 
จะไม่ถูก บังคับจากนโยบายกําหนดราคาสินค้าและบริการหากมีการใช้บังคับ รวมทั้ง 
สามารถซื้อและโอนเงินตราต่างประเทศไม่ว่าจะเพื่อชําระสินค้าหรือจ่ายกําไรตาม 
ระบบธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนากัมพูชา หรือ CDC ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี 
สมเด็จฮุน เซน เป็นประธานร่วมกับสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ จะเป็นผู้พิจารณา
ในระดับนโยบายเกี่ยวกับการให้การส่งเสริมการลงทุน และการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ
โดยมีคณะทํางานคือ The Cambodian Investment Board; CIB ทําหน้าที่
กลั่นกรองข้อเสนอขอรับการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน ในลักษณะเป็น  
One stop service 
  -  บริษัท Green Trade ซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งออกข้าวของประเทศ
กัมพูชา โรงสีข้าวของบริษัทมีเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุุน 
ที่ค่อนข้างทันสมัย แต่หากในขั้นตอนและกระบวนการผลิตวัตถุดิบนั้น ผู้เขียนยังมอง
ว่าองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปลูกและผลิตข้าวเปลือกปูอนโรงสีนั้น 
ยังไม่พัฒนามากเท่ากับประเทศไทย ดังนั้นหากประเทศไทยจะสามารถช่วยเหลือ 
เพื่อสานสัมพันธ์อันดีกับกัมพูชา การเผยแพร่และส่งต่อองค์ความรู้ด้านการปลูกข้าว
นั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทําได้  
 3. การทัศนศึกษาสถานที่สํ าคัญ การจะเข้ าใจแนวคิดและชีวิต 
ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวกัมพูชาให้ได้อย่างแท้จริงนั้น จําเป็นต้องศึกษาและ
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เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงที่มาท่ีไปของความเชื่อ
ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในประเทศ 
  -  พระราชวังหลวง (Royal Palace) ตั้งอยู่บนถนนโซะเทียะรึต  
สร้างขึ้นตามรูปแบบศิลปะเขมรโดยความช่วยเหลือของฝรั่งเศสในปี 1866 และใช้เป็น
ที่ประทับของเจ้านโรดมสีหนุ นับจากที่เสด็จกลับคืนสู่กรุงพนมเปญในปี 1992  
เป็นต้นมา สถานท่ีส่วนใหญ่ภายในเขตพระราชวังเปิดให้เข้าชมได้ ยกเว้นเขตหวงห้าม
บางเขต เช่น เขตพระราชฐานที่ประทับ เมื่อเดินชมโดยรอบพระราชวังแล้ว ผู้เขียน
สังเกตเห็นความคล้ายคลึงกันหลายประการกับศิลปะแบบไทย เช่น วรรณกรรม 
ภาพวาด แต่ความประณีตอ้อนช้อยนั้นแตกต่างกันในรายละเอียด ซึ่งในสายตาชาว
ต่างประเทศ เช่น ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย อาจไม่สามารถแยกออกได้ว่าศิลปะ
รูปแบบใดเป็นของกัมพูชาหรือไทย  
  -  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (National Museum) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ
พระราชวังหลวง ตัวตึกเป็นพลับพลาสีแดง สร้างขึ้นในปี 1918 ภายในจัดแสดงงาน
ศิลปะเขมรที่สวยงามมากมาย เช่น เทวรูปพระวิษณุสมัยศตวรรษท่ี 6 เทวรูปพระศิวะ
สมัยศตวรรษที่ 9 และรูปสลักเศียรพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 บรรยากาศโดยรอบ
พิพิธภัณฑ์นั้นชวนให้ผู้ เข้าชมเกิดความเพลิดเพลิน เพราะมีการจัดบรรยากาศ 
แบบร่มรื่น เงียบสงบ ชวนให้เกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้เข้าใจในประวัติศาสตร์ของ
ประเทศกัมพูชา ข้อสังเกตหนึ่งที่ผู้เขียนพบคือ ความประณีตของตัวศิลปะนั้นค่อนข้าง
หยาบ ซึ่งเป็นผลมาจากในอดีตประเทศกัมพูชามีสงครามกลางเมืองอย่างยาวนาน 
ผู้คนในอดีตจึงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนภายในสภาวะสงคราม ส่งผลให้
สุนทรียภาพหรือการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะไม่สามารถดําเนินไปได้มากนั้น ผลงาน
ที่ออกมาจึงบ่งบอกเรื่องราวได้เช่นนี้ 
  -  พิพิธภัณฑ์การทรมานนักโทษ (Tuol Sleng Museum) เดิมคือ
คุกตวลซแลง ซึ่งในช่วงหลายปีที่พอลพตครองอํานาจ มีคนราว 20,000 คน ถูกนําตัว
มาสอบสวนทรมานและสังหารให้ตายไปพร้อมๆ กับครอบครัว กัมพูชามีการยกเลิก
คุกตวลซแลงในปี 1979 และปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์การทรมานนักโทษ ปัจจุบัน
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มีการจัดแสดงด้วยภาพถ่ายของเหยื่อ เครื่องทรมานรูปแบบต่างๆ อาวุธที่ใช้ 
ในการประหาร ห้องขังเล็กๆ ท่ีมีโซ่ตรวนและกุญแจมือ 
  -  ทุ่งสังหาร (Killing Field Choeung EK) เป็นสถานที่ซึ่งเหยื่อของ
พวกเขมรแดง รวมทั้งพวกท่ีถูกส่งมาจากคุกตวลซแลงถูกสังหารและฝังรวมกันในหลุม
ใหญ่ ปัจจุบันมีการขุดซากโครงกระดูกขึ้นมาจากหลายหลุม และได้สร้างสุสานทรง
เจดีย์ขึ้นเป็นอนุสรณ์แด่เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย ซึ่งจัดเป็นกะโหลกศีรษะมนุษย์ที่เรียงซ้อน
กันเป็นช้ันๆ ในกล่องกระจกใสกลางสุสาน 
 จากการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การทรมานนักโทษและทุ่งสังหารนั้น ทําให้
ผู้เขียนเข้าใจว่าชาวกัมพูชามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาในอดีตที่เลวร้ายรุนแรง ซึ่งนั้น
อาจจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและความคิดของประชาชนชาวกัมพูชาแน่นอน ผู้เขียน
มองถึงแรงผลักดันภายในใจของคนในประเทศในด้านความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง
ประเทศให้ไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นการเปิดประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ 
ประชาชนชาวกัมพูชาน่าจะมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก เพราะนี่เป็นโอกาสที่ดี
ที่จะแสวงหาความก้าวหน้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ต่อไป 

 กรมพินิจฯ พร้อมแล้วแค่ไหนสู่การเปิดประชาคมอาเซียน 
 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนเสาหลักด้านประชาคมการเมือง
และความมั่นคง โดยมุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไข 
ความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อ
รับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยและมั่นคง 
 ปัจจุบันกรมพินิจฯ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2556 - 2558 เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมพินิจฯ  
มีความสอดคล้องกับบริบทการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี
การศึ กษากระบวนการยุ ติ ธร รม เด็ กและ เยาวชนในประชาคมอา เซี ยน  
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อันประกอบด้วย สถานการณ์เด็กและเยาวชนกระทําผิดในประชาคมอาเซียน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนที่ในประชาคมอาเซียน 
ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ปัญหา
การดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน  
การจําแนกประเทศในประชาคมอาเซียนต่อการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด
ของกระบวนการยุติธรรมในประชาคมอาเซียน และประเทศต้นแบบกระบวนการ
ยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน ซึ่ งแผนปฏิบัติการดังกล่าวฯ 
จําเป็นต้องมีการถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภู มิภาค 
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้บรรลุตาม
เปูาหมายและภารกิจ นอกจากน้ันแล้วการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับบุคลากร
เจ้าหน้าที่ก็มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เนื่องจากประชาคมอาเซียนมิได้ 
มีภาษากลางที่สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงควรเตรียมรับมือกับ 
ความหลากหลายทางภาษาหรืออย่างน้อยความสามารถในการสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษควรจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นต้องพัฒนาควบคู่ไปกับด้านอ่ืนๆ 
 ผู้เขียนให้ข้อสังเกตว่า เนื่องจากประเทศไทยมีการปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําผิดด้วยการเน้นการแก้ไขฟื้นฟูมากกว่าการลงโทษด้วยวิธีการที่รุนแรง 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในประชาคมอาเซียน อาจถูกมองได้ว่าการที่เด็ก
และเยาวชนเข้ามากระทําผิดในประเทศไทยนั้น จะได้รับการลงโทษที่เบากว่าและ
ได้รับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ซึ่งเมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียน การไหล
ของแรงงานต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทยย่อมมีสูงขึ้นและในอนาคตหากมีเด็กและ
เยาวชนที่มิได้ถือสัญชาติไทยกระทําผิดในประเทศไทย ด้วยวิธีการปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชนในประเทศไทยที่ดีแล้ว อาจก่อให้เกิดความไม่ตระหนักมากเท่าที่ควรกับ 
ผู้ที่ต้องดูแลให้การอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในอุปการะเลี้ยงดู ดังนั้นแนวทาง
สําคัญประการหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน  
คือการสร้างความร่วมมือของประเทศในประชาคมอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและ
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เยาวชน ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่มี 
ความเหมาะสมร่วมกัน การแสวงหาแนวทางในการปูองกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนในประชาคมอาเซียนร่วมกัน จะทําให้การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน 
ที่กระทําผิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและนําไปสู่ความแข็งแกร่งของกลุ่มประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างแท้จริง เนื่องจากเด็กและเยาวชนคือผู้ที่เป็นกําลัง
แรงงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจในประชาคม
อาเซียน โดยเศรษฐกิจของกลุ่มประชาคมอาเซียนจะประสบความสําเร็จได้ยาก  
หากประชาคมอาเซียนยังคงเผชิญกับปัญหาเด็กและเยาวชนที่ทวีความรุนแรง 

มากขึ้น   
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นิติวิทยาศาสตร์ไทย ในบริบทของประชาคมอาเซียน 

นางสาวณัฐธลักษณ์ ภักดีณรงค์ 
นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์

 ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีความตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมเพื่อ 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากขึ้น ซึ่งจะสังเกตได้จากข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้อง 
กับประชาคมอาเซียนที่สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ให้ความสนใจและมีการนําเสนออย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งยังมีการดําเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมถึงการผลักดันและสร้างความตระหนักถึงความสําคัญและการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับข้าราชการในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งแสดง
ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 
พ.ศ. 2558 เป็นอย่างมาก  
 จากการที่ผู้เขียนได้รับทุนรัฐบาลสําหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 
9 เพื่อฝึกอบรมระยะสั้นภายใต้หลักสูตร การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและ
ทักษะการทํางานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ระหว่างวันที่ 17 – 30 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556  ณ หน่วยงานในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาทักษะที่จําเป็น สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
ในบริบทอาเซียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตามกรอบการฝึกอบรมและพัฒนา
สําหรับข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง จึงขอเสนอภาพรวมการเรียนรู้
และแนวทางการประยุกต์ใช้สําหรับส่วนราชการ ที่ได้รับจากการเรียนรู้ดังกล่าว
ข้างต้น 
 จากการศึกษาดูงานหน่วยงานในประเทศกัมพูชาในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ 
ด้านการค้าและการลงทุน ด้านการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลการเกษตร ด้านบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน และด้านสังคมและวัฒนธรรม 
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พบว่า จุดเด่นของประเทศกัมพูชาในประชาคมอาเซียน คือ โอกาสในด้านการค้า 
การลงทุนกับประเทศสมาชิกอาเซียน  
 รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายเปิดกว้างสําหรับธุรกิจและการลงทุนจากต่างชาติ
ทุกประเภท โดยเป็นตลาดเพื่อนบ้านท่ีสําคัญสําหรับการค้าการลงทุนจากประเทศไทย 
สินค้าท่ีมีศักยภาพในการส่งออกของไทย คือ น้ํามันสําเร็จรูป เครื่องดื่ม น้ําตาลทราย 
เครื่องสําอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาผิว และปูนซี เมนต์ ตามลําดับ ซึ่งความต้องการ
สินค้าและบริการต่าง ๆ มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ชาวกัมพูชานิยมสินค้าไทยมาก เนื่องจาก
สินค้าไทยมีคุณภาพดีและมีรูปแบบที่สวยงาม ทําให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
มากกว่าสินค้าจากประเทศจีนและเวียดนาม ซึ่งประเทศไทยค่อนข้างได้เปรียบ
ประเทศคู่แข่งเนื่องจากมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชาตลอดแนวด้านภาคอีสาน
ตอนใต้ของไทยไปจนถึงภาคตะวันออก ส่งผลดีต่อการขนส่งสินค้า และง่าย  
ต่อการกระจายสินค้าไปยังเมืองต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีนักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุน 
ในประเทศกัมพูชาเป็นจํานวนมาก ทําให้มีการสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบจากประเทศ
ไทยเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก  
 สําหรับช่องทางสินค้าเกษตร ประเทศกัมพูชามีสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศเหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจ แต่ยังขาดผู้ประกอบการที่มีทักษะและ
ความพร้อมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อส่งออก รัฐบาลกัมพูชาจึงส่งเสริม
ให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจเกษตรแปรรูป เพื่อถ่ายทอดความรู้ 
ให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรของกัมพูชา 
ขณะที่ผู้ประกอบการไทยมีความชํานาญในการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นอย่างดีและ 
ได้มาตรฐาน จึงนับเป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนธุรกิจดังกล่าวในกัมพูชา 
 ด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประเทศกัมพูชา 
มีโรงพยาบาลขนาดกลาง และมีศูนย์ให้บริการต่าง ๆ สําหรับให้ความช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส เช่น ศูนย์ช่วยเหลือเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางการรับรู้ หรือมี 
ความบกพร่องทางร่างกาย เป็นต้น แต่ประชาชนชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ยังขาดโอกาส 
ในการได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จําเป็น เนื่องจากประชาชนมี
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รายได้ค่อนข้างน้อย และรัฐบาลกัมพูชาไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุน 
การสร้างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างจริงจัง  นักศึกษาแพทย์ชาว
กัมพูชาส่วนใหญ่เดินทางไปศึกษายังประเทศเวียดนาม เกาหลี และไทย แต่ก็ไม่ได้
กลับมาประกอบอาชีพในประเทศกัมพูชา เนื่องจากมีรายได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
แพทย์ในประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ทําให้ภาคการบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขของประเทศกัมพูชาขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย
และให้บริการ นอกจากนี้ ประเทศกัมพูชายังไม่ได้รับการพัฒนาในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานอย่างเพียงพออีกด้วย 
 ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเทศกัมพูชายังไม่ได้รับการพัฒนาฝีมือ
แรงงานเท่าที่ควร ทําให้ภาคอุตสาหกรรมยังขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ นอกจากนี้ 
แรงงานในประเทศกัมพูชายังมีรายได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ทําให้
แรงงานส่วนใหญ่เดินทางไปทํางานในประเทศเพื่อนบ้านท้ังช่องทางที่ถูกกฎหมายและ
ผิดกฎหมายโดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งหากประเทศสมาชิกสามารถเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวในอนาคตจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี 
ในภูมิภาคอาเซียน และอาจทําให้เกิดปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหายาเสพติด ปัญหา
การค้ามนุษย์ และนําไปสู่ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย ดังนั้น ประเทศ
ไทยควรมีมาตรการเตรียมความพร้อมในการจัดทําระบบฐานข้อมูลและการติดตาม
ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าวด้วย 
 ด้านสังคมและวัฒนธรรม ชาวกัมพูชามีขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา 
ภาษา และรูปแบบการดํารงชีวิตที่คล้ายคลึงกับชาวไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับ
ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนบริเวณแนวชายแดนที่ใกล้ชิด ทั้งนี้ ในช่วงทศวรรษที่ 
1970 -1990 ภายในประเทศกัมพูชาเกิดความขัดแย้งทางการเมือง และ 
การแทรกแซงจากภายนอกนําไปสู่การแตกแยกเป็นฝักเป็นฝุาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การล้มตายไปของประชาชนนับล้านคนในช่วงระยะเวลาเพียง 3 ปี ท่ีระบอบเขมรแดง
ได้ปกครองดินแดนนี้ ทําให้รัฐบาลกัมพูชาจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการกําหนด
นโยบายในการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างชัดเจน เร่งฟื้นฟูและปรับปรุง
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โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ภายในประเทศ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในแต่ละด้านอย่างครอบคลุมและทั่วถึงอีกด้วย  

แนวทางการประยุกต์ใช้ส าหรับส่วนราชการ 
 ลักษณะงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน 
คือ งานภารกิจในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-
Security Community - APSC) ซึ่งมีจุดยืนร่วมกันในหลายด้านเพื่อสรางฐานท่ีมั่นคง
สําหรับสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้าน 
ต่าง ๆ ได้แก่ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่ทําหน้าที่ด้านนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
และประเทศต่าง ๆ พัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะของผู้ตรวจพิสูจน์ 
และสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศสมาชิก  
 2. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เท่ากันในอาเซียน 
ตลอดจนร่วมกันบูรณาการการยกระดับคุณภาพด้านนิติวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นสากล 
 3. มีส่วนร่วมในการผลักดันกฎหมาย และเตรียมความพร้อมในการจัดทํา
ฐานข้อมูลประชากรแห่งชาติ (สารพันธุกรรม ลายพิมพ์นิ้วมือ และเอกลักษณ์บุคคล
อื่น ๆ) เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงยุติธรรม 
ต่อประชาคมอาเซียนในอนาคต ได้แก่ การบริหารจัดการภัยพิบัติ และอาชญากรรม
ข้ามชาติ เชน การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการฟอกเงิน เป็นต้น  ทั้งนี้  
การที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลได้ อย่างเต็มที่นั้น จําเป็นจะต้อง 
มีกฎหมายรองรับและจัดทํางบประมาณในการจัดทําระบบฐานข้อมูลดังกล่าว  
ซึ่งจะต้องผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติต่อไป 
 4. เตรียมความพร้อมและสนับสนุนภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องในด้านสิทธิ
มนุษยชน (Human Rights) ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
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อาเซียนให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพิสูจน์คืนสัญชาติเพื่อ 
ให้ได้รับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี  
ในกรณีล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น เพื่อให้สอดรับกับความจําเป็นด้านความมั่นคงของ
ชาติ ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสาธารณะ การสาธารณสุข ศีลธรรม
อันดีของประชาชน รวมทั้งสวัสดิการทั่วไปของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย 
 5. ผลักดันการจัดทําฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวในอนาคต (สารพันธุกรรม 
ลายพิมพ์น้ิวมือ และเอกลักษณ์บุคคลอื่น ๆ) โดยเป็นกลไกของกระทรวงยุติธรรมเพื่อ
บูรณาการด้านความรู้และการปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงการ
ต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ในปัจจุบัน ปัญหาการก่ออาชญากรรมโดย
แรงงานต่างด้าวมีอัตราสูงขึ้นแม้ว่ายังไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีในภูมิภาค
อาเซียน ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะ
เกิดขึ้น การจัดทําฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวตั้งแต่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย  
จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะช่วยปูองกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่อาจ 
จะเกิดขึ้นได้ 
 6. มีการกําหนดแผนการดําเนินงาน และกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน
ขององค์กรอย่างชัดเจน ทั้ ง ในระดับองค์กรและหน่วยงานย่อย พร้อมทั้ ง 
มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรทั้งองค์กรมองเห็นเปูาหมายร่วมกัน   
 7. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
พร้อมท้ังดําเนินการวัดความพึงพอใจจากผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการทํางานอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องตามระบบคุณภาพ 
 8. สร้างความตระหนักในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากร 
ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
 9. มีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการรับรู้ข้อมูลทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการยุติธรรมให้แก่
ประชาชน ทําให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ รู้จักการปูองกันเหตุการณ์ต่าง ๆ  
ซึ่งจะสามารถลดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทั้งได้เข้าถึง และ  
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มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้  ยังเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ และผลการดําเนินงานของหน่วยงานอีกทางหนึ่ง  
อันจะนํามาซึ่งความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบที่หลากหลายด้วย  
 10. การพัฒนาบุคลากรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมทั้ง
ความรู้และทักษะเฉพาะทาง ความรู้ด้านระบบมาตรฐานสากล และทักษะ
ภาษาอังกฤษ  
  10.1 การพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะทาง  
  เนื่องจากพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มีความสําคัญเป็นอย่าง
มาก ผู้ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์จึงต้องมีความรู้ความสามารถ ได้รับการพัฒนา
ทักษะเฉพาะทาง และมีการทดสอบศักยภาพผู้ตรวจพิสูจน์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมี
ความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้กับ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในสายงาน  
  10.2 การพัฒนาความรู้ด้านระบบมาตรฐานสากล  
  งานนิติวิทยาศาสตร์ถือเป็นกลไกหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมซึ่ง
สามารถอํานวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ดังนั้น การพัฒนาระบบงานการตรวจ
พิสูจน์อย่างมีมาตรฐานสากลจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้กระบวนการ
ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นที่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรม และสร้าง 
ความน่าเชื่อมั่นให้กับประชาชนมากยิ่งข้ึน  
  10.3 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีความพร้อม สามารถ ฟัง พูด 
อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อการพัฒนา
กระบวนการ และเทคนิคการตรวจพิสูจน์ใหม่ ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนได้  
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แรงงานกัมพูชากับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 

นางสาวสุธีกานท์  พินวิวัฒน์ 
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

กรมการจดัหางาน 

 การดําเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันนี้ ไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยว่าเมื่อเรา
เดินทางไปท่องเที่ยว จับจ่ายใช้สอย หรือรับประทานอาหารในที่ต่าง ๆ เรามักจะพบ 
ผู้ให้บริการหรือลูกจ้างตามสถานที่นั้น ๆ เป็นแรงงานต่างด้าวสืบเนื่องจากสําเนียง 
ของภาษาไทยท่ีใช้ และทําให้รู้สึกได้ว่ามีแรงงานต่างด้าวอยู่ร่วมกับเราจํานวนมาก  
 ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (2553, น.16) กล่าวว่า “ประเทศไทยเปิดให้มีแรงงาน
ต่างด้าวอพยพเข้ามาประกอบอาชีพเป็นเวลาช้านานแล้ว จนบางกลุ่ม เช่น คนจีน  
และคนแขกได้อาศัยอยู่เป็นเวลานับช่ัวอายุคนจนได้รับสัญชาติไทยในที่สุด ในยุค
ปัจจุบันผลพวงจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกทําให้แรงงานในตลาด  
ที่ไม่เป็นทางการเลือกที่จะไปทํางานในตลาดที่เป็นทางการมากขึ้น เช่น แรงงาน 
ที่เคยทํางานในภาคการเกษตรไม่นิยมเลือกที่จะทํางานในสาขานี้เพราะได้รับ
ค่าตอบแทนน้อยและมีความยากลําบากในการทํางาน จึงเปลี่ยนไปทํางาน 
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มขึ้น จนกระทั่งเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ระดับล่างที่ใช้ในภาคการเกษตร ขณะเดียวกันก็ขาดแคลนแรงงานมีฝีมือซึ่งประเทศ
ไทยไม่สามารถจะเพิ่มจํานวนและคุณภาพได้ทันกับความต้องการ ด้วยเหตุนี้ 
จึงมีผู้ประกอบการจํานวนหนึ่งต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในสาขาที่ขาด
แคลนแรงงานไทย จนกระทั่งในระยะหลังมีกลุ่มผู้ประกอบการในสาขาต่าง ๆ ได้มี
ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนหลายฝุายเกรงว่าการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวจํานวนมาก ๆ อาจจะส่งผลกระทบทางลบต่อประเทศไทยและคนไทยได้” 
 ด้วยปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการเข้ามาทํางานของแรงงานต่าง
ด้าวนี้เอง ประเทศไทยจึงได้กําหนดนโยบายและมีหน่วยงานที่บริหารจัดการแรงงาน
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ต่างด้าวอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน จนกระทั่งปัจจุบัน กรมการจัดหางาน 
(สังกัดกระทรวงแรงงาน) เป็นหน่วยงานหลักซึ่งมีอํานาจหน้าที่หนึ่งในการดําเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว (พระราชบัญญัติการทํางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2551) และมีพันธกิจในการจัดระบบการทํางานของคนต่างด้าว ได้มี
การแบ่งส่วนราชการจัดตั้งสํานักบริหารแรงงานต่างด้าวข้ึนเพื่อทําหน้าที่ ดังนี้ 
 1. เสนอแนะนโยบาย พัฒนาระบบ รูปแบบการอนุญาตและผ่อนผัน 
การทํางานของคนต่างด้าว รวมทั้งกําหนดแนวทางการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการว่า
ด้วยการเคลื่อนย้ายบุคลากรต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพหรือวิชาชีพด้านบริการ  
ในประเทศ 
 2. พิจารณาอนุญาตการทํางานของคนต่างด้าวทั้งที่เข้าเมืองอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายและหลบหนีเข้าเมือง 
 3. จัดทําทะเบียนคนต่างด้าวและเครือข่ายสารสนเทศ แรงงานต่างด้าว 
ที่ขออนุญาตทํางาน 
 4. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 
 5. ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงาน
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง คณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนต่างด้าว 
คณะกรรมการพิจารณาการดําเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ฯลฯ 
 นโยบายแรงงานต่างด้าวของไทย เป็นนโยบายที่มุ่งบริหารจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและทํางานโดยผิดกฎหมาย ด้วยการผ่อน
ผันให้แรงงานเหล่านี้พํานักอยู่ได้เป็นการช่ัวคราว และสามารถทํางานได้ในกิจการ  
ที่แรงงานไทยไม่ต้องการทํา นโยบายดังกล่าวใช้วิธีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
แล้วออกใบอนุญาตทํางานให้เป็นเวลา 1-2 ปี และใช้มติคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกทาง
กฎหมายสําหรับการกําหนดนโยบาย มีหน่วยงานหลายฝุายร่วมบริหารจัดการตาม
นโยบายนี้ (สุภางค์ จันทวานิช, 2553, น.43) ซึ่งหลังจากมีการขยายระยะเวลาให้
แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองมาขึ้นทะเบียนเพื่อพิสูจน์สัญชาติหลายครั้ง  
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ในท้ายที่สุด คณะรัฐมนตรีได้มีมติว่าหลังจากวันที่ 14 ธันวาคม 2555 จะไม่มีการ
ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติอีก และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
ปราบปรามจับกุมและส่งตัวแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทํางานกลับออกนอก
ราชอาณาจักรอย่างเข้มงวด แต่ได้มีมติเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ผ่อนผัน
ให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ท่ีลักลอบทํางานอยู่
กับนายจ้างในประเทศไทยอยู่แล้วรวมทั้งบุตรที่อายุไม่เกิน 15 ปี อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษเป็นเวลา 120 วัน และมีมติเมื่อวันที่  9 เมษายน 2556 ขยาย
ระยะเวลาออกไปอีก 120 วัน เพื่อดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีขั้นตอนหลัก 
ดังนี ้
 1. ให้นายจ้ างของแรงงานต่ างด้าวกลุ่มดั งกล่ าวมายื่นแบบแจ้ ง 
ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว  
 2. ส่งบัญชีรายช่ือแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ให้ประเทศ
ต้นทางตรวจสอบและรับรอง 
 3. กรมการจัดหางานตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อให้บริการออกหนังสือ
เดินทางช่ัวคราว/ตรวจลงตราวีซ่า/ยื่นคําขอรับใบอนุญาตทํางาน 
 ซึ่งฝุายคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) 
สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ได้สรุปสภาพปัญหา หลังจาก
ดําเนินการตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น แสดงได้ดังตาราง 

การด าเนินการ รวม 
สัญชาติ (แรงงาน) 

พม่า ลาว กัมพูชา 
1. นายจ้างยื่นคําร้อง
ขอจ้างแรงงานต่างด้าว 

651,143 462,162 66,082 122,899 

2. ส่งแบบฯให้ประเทศ
ต้นทางรับรอง 

651,143 462,162 66,082 122,899 

3 .  ประ เทศต้นทาง
รับรองเอกสารแล้ว 

480,386 462,162 6,473 11,751 
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การด าเนินการ รวม 
สัญชาติ (แรงงาน) 

พม่า ลาว กัมพูชา 
4. แรงงานที่ได้รับการ
ปรับ เปลี่ ยนสถานะ
แ ล ะ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต
ทํางาน 

382,071 371,014 3,202 7,855 

5. แรงงานที่ยังไม่ได้
รับการตรวจลงตรา 

269,072 91,148 62,880 115,044 

 
 กบร. ช้ีแจงว่าเนื่องจากทางการลาวและกัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือ 
ในการดําเนินการออกเอกสารให้กับแรงงานต่างด้าว จึงทําให้ยังคงมีแรงงานต่างด้าว
อีกจํานวน 269,072 คน (รวมพม่าด้วย) ที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้อง
ได้ ซึ่งภายหลังวันที่ 11 สิงหาคม 2556 แรงงานต่างด้าวจํานวนนี้จะหมดสิทธิ 
อยู่ในราชอาณาจักรเพราะสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนผัน และจะต้องถูกจับกุม
ดําเนินคดีและผลักดันส่งกลับ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสร้าง
ปัญหาให้กับนายจ้างท่ีได้ยื่นบัญชีแรงงานต่างด้าวไว้แล้ว จะไม่สามารถนําแรงงานต่าง
ด้าวเข้าสู่ระบบการจ้างท่ีถูกต้องได้ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
ที่ได้ยื่นบัญชีรายชื่อไว้แล้วให้ได้รับการจ้างงานท่ีถูกต้องต่อไป เพ่ือแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กับนายจ้าง 
รวมทั้งเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ง่าย ฯลฯ 
 จากการศึกษาผลการผ่อนผันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 และวันที่ 9 เมษายน 2556 ดังตาราง
ข้างต้น ผู้เขียนพบข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าเหตุใดราชอาณาจักรกัมพูชาจึงมีอัตรา 
การรับรองเอกสารต่ําที่สุดในบรรดา 3 ประเทศ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่าง
จํานวนแบบคําร้องที่ยื่นให้ประเทศต้นทางรับรองกับจํานวนแบบคําร้องที่ประเทศ  
ต้นทางรับรองเอกสารแล้ว จนเมื่อได้เดินทางไปราชอาณาจักรกัมพูชา ในหลักสูตร 
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Capacity Enhancement Program in Supporting High Performance and 
Potential System (HiPPS) ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2556 และได้รับฟัง
การบรรยายจาก H.E. Mrs. Chou Bun Eng, Secretary of States, Ministry of 
Interior, Chair of  NCS/STSLS เกี่ยวกับสถานการณ์การอพยพย้ายถิ่นของ
ประชาชนกัมพูชาเข้าไปทํางานยังประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงประเทศไทย  โดยสรุปว่า 
รัฐบาลของราชอาณาจักรกัมพูชาเองไม่ได้มีความยินดีในการจัดส่งประชาชนของตน
ไปเป็นแรงงานระดับล่างในประเทศต่าง ๆ ถึงแม้ว่าจะได้รับรายได้จํานวนมากกว่า  
การทํางานอยู่ภายในประเทศตนเอง แต่การทํางานระดับล่างส่วนใหญ่เป็นงาน 
ที่ต้องใช้กําลังแรงงานและสภาพร่างกายของผู้ใช้แรงงานจะเสื่อมถอยลงไปตาม
ระยะเวลามากน้อยในการใช้แรงงานนั้น และสุดท้ายราชอาณาจักรกัมพูชาก็จะต้อง
รองรับประชาชนท่ีมีสุขภาพอ่อนแอกลับประเทศของตนเมื่อสัญญาการจ้างงานสิ้นสุด
ลง ผู้เขียนจึงเข้าใจเหตุผลหนึ่งในหลายเหตุผลที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้าของ
รัฐบาลกัมพูชาในการออกเอกสารแสดงสถานะสัญชาติให้กับประชาชนของตน 
นอกจากนั้น H.E. Mrs. Chou Bun Eng ยังกล่าวถึงมุมมองและทัศนคติของประเทศ
เพื่อนบ้านมีต่อประเทศกัมพูชาว่า ทัศนคติเหล่านั้นไม่อาจนํามาตัดสินวิธีการทํางาน
ของรัฐบาลกัมพูชาได้ เนื่องจากประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศแตกต่างกัน และยัง
กล่าวถึงความท้าทายในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลกัมพูชารวมถึงการเพิ่มความร่วมมือ  
กับหุ้นส่วน รัฐบาลและองค์กรอิสระของประเทศผู้รับและผู้ส่งด้วย 
 ผลการสํารวจและสังเกตลักษณะวิถีชีวิตของประชาชนชาวกัมพูชาช่วงสั้น 
ๆ ที่ผู้เขียนได้เดินทางไปศึกษานั้น พบว่าถึงแม้จะเป็นเมืองหลวงของประเทศก็ตาม 
แต่ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้สะดวกสบายมากนัก และมีความเป็นไปได้
สูงที่จะมีการอพยพย้ายถิ่นฐานมาทํางานในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างรายได้ส่งกลับ
ไปให้ครอบครัว ในทํานองเดียวกันกับประเทศไทยที่มีความต้องการแรงงานจํานวน
มากในภาคธุรกิจสาขาที่ขาดแคลน ซึ่ งแรงงานยังเป็นความจําเป็นอย่างยิ่ ง 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตราบใดที่ประเทศไทยยังไม่สามารถพัฒนาจนก้าวให้พ้น
จากประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้นได้ ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐ 
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ที่เกี่ยวข้องต้องปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่อไป อาทิ การเพิ่ม 
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและองค์กรอิสระของประเทศผู้รับและผู้ส่ง ดังเช่นที่  
H.E. Mrs. Chou Bun Eng กล่าว เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการคุ้มครองสิทธิ

ของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ความต้องการแรงงาน ความมั่นคง ฯลฯ     
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มองราชอาณาจักรกัมพูชาผ่านการจัดการด้านแรงงาน เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยต่อการเข้าร่วมเปน็ประชาคมอาเซียนในปี 2558 

 นายณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ ์
 นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 

 กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 การฝึกอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 9 
ประกอบด้วย การเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย การอบรม  
7 ลักษณะนิสัยของผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
การเขียนและการนําเสนอโครงการ การร่วมประชุมในการอภิปรายความก้าวหน้า 
ปัญหา อุปสรรคและสิ่งที่ต้องการดําเนินการของประเทศไทยต่อการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และการศึกษาดูงานของประเทศเพื่อนบ้านที่จะร่วมเป็น
สมาชิกอาเซียน 3 ประเทศ อันได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งการดูศึกษาดูงานจะเป็น 
การแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อไปศึกษาดูงานในแต่ละประเทศ 
 สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าร่วมการฝึกอบรมและการประชุมตาม
หัวข้อดังกล่าวข้างต้น ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน คือ การนําความรู้  
ทีไ่ด้มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
ในลักษณะของ Knowledge Management: KM เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับ
การถ่ายทอดข้อมูลจากหัวข้อท่ีมีการฝึกอบรม รวมทั้งการนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้
การทํางานเพื่อพัฒนาหน่วยงานต่อไป ส่วนข้อมูลการศึกษาดูงานที่ผู้ เข้ารับ 
การฝึกอบรมได้รับมอบหมายนั้น อยู่ในกลุ่มที่ไปศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ข้อมูลที่ดูงานได้แก่ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของราชอาณาจักรกัมพูชา โครงการการ
บริหารและการกระจายอํานาจทางการปกครอง ระบบการบริหารทางสาธารณสุข 
และการจัดการด้านแรงงานโดยเฉพาะแรงงานอพยพหรือแรงงานเคลื่อนย้ายระหว่าง
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ประเทศ บทความนี้จะมุ่งเน้นในส่วนการปัญหาและผลกระทบทางด้านแรงงาน และ
แนวทางในการจัดการแรงงานอพยพระหว่างไทย – กัมพูชา เพื่อการพัฒนาในการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยบทความนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ บทนํา 
ที่กล่าวถึงประวัติของราชอาณาจักรกัมพูชาโดยคร่าว ปัญหาและความท้าทาย 
ในการจัดการด้านแรงงานอพยพของราชอาณาจักรกัมพูชา และแนวทางในการพัฒนา
ความร่วมมือในการจัดการปัญหาแรงงานอพยพ 

 ข้อมูลทั่วไป 
 ราชอาณาจักรกัมพูชาหรืออาณาจักรเขมรเดิม เป็นประเทศที่มี 
ความประวัติศาสตร์ยาวนาน มีทั้งความรุ่งเรืองอย่างมากโดยเฉพาะในสมัยของ 
พระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 (พ.ศ. 1724) การตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส มีวิกฤต
ทางด้านการเมืองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ช่วงปี ค .ศ. 1975 – 1979 อันเป็นผลให้
ประชากรภายในประเทศ เป็นผลให้ประชากรของราชอาณาจักรกัมพูชามีจํานวน
ลดลงเกือบ 3 ล้านคน แต่อย่างไรก็ตามราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่มีศักยภาพสูงในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ คือเป็นประเทศอันดับ 
ที่ 11 ของโลกท่ีมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเร็วที่สุดในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ในอันดับ
ที่ 5 ของกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 8 ประการของ 
Millennium Development Goals: MDGs อันได้แก่ 1) การกําจัดความหิวโหย
และความยากจน 2) ให้ประชากรมีการศึกษาระดับพื้นฐาน 3) สนับสนุนความเท่า
เทียมทางเพศหรือส่งเสริมสิทธิของสตรี 4) ลดอัตราการตายในเด็ก 5) มีการพัฒนา
ทางด้านสุขภาพจิต 6) การต่อต้านการติดเช้ือเอชไอวี มาลาเรีย และโรคอื่นๆ 7) 
คํานึงถึงการดํารงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและ 8) มีส่วนร่วมต่อการการพัฒนาของ
สังคมโลก และยังจัดให้อยู่ ในลําดับที่  1 ของประเทศในเอเ ชียแปซิฟิกที่มี
ความก้าวหน้าในการพัฒนาตัวช้ีวัดทางด้านสังคม (Social Indicators)1 
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 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่มีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของราชอาณาจักรกัมพูชา 
 แม้ว่าราชอาณาจักรกัมพูชาจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด  
แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลของราชอาณาจักรกัมพูชายังคงต้องมีการจัดการกับประเด็น
ความท้าทายในหลายประเด็น ในที่นี้จะขอเสนอเฉพาะประเด็นที่ เกี่ยวข้อง 
กับการจัดการด้านแรงงานของราชอาณาจักรกัมพูชาที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 สืบเนื่องจากปัญหาทางการเมืองและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงปี ค.ศ. 1975 – 
1979 เป็นผลให้ประชากรโดยรวมของประเทศซึ่งรวมถึงชนช้ันที่มีการศึกษาลดลง
อย่างมาก อีกทั้งช่วงเวลาดังกล่าวราชอาณาจักรกัมพูชาดําเนินนโยบายปิดประเทศ 
เป็นผลให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม สาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ หยุดชะงัก 
หลังผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าว จํานวนประชากรของราชอาณาจักรกัมพูชา 
มีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ผลของการหยุดชะงักของการพัฒนาด้านต่างๆ ทําให้
ประเทศขาดเงินทุน ขาดทรัพยากรบุคคลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการบริหาร
จัดการพัฒนาประเทศ  
 จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการขาดระบบจัดการทรัพยากร
บุคคลที่ดีในขณะที่ราชอาณาจักรกัมพูชามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ทํา
ให้จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นภายหลังเกิดวิกฤติทางการเมืองทําให้มีแรงงานจํานวน
มากที่ต่างต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด เป็นผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปยัง
ประเทศใกล้เคียงทั้งถูกและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อหาโอกาสที่ดี ขึ้นสําหรับ 
การดํารงชีวิต ซึ่งแรงงานที่เคลื่อนย้ายส่วนใหญ่เป็นแรงงานหนุ่มสาวที่มีกําลัง 
ในการทํางาน แต่เป็นแรงงานที่มีศักยภาพต่ํา (แรงงานไร้ฝีมือ) ที่เป็นผลมาจากขาด
ต้นทุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น การพัฒนาทักษะด้านฝีมือแรงงาน และ
การศึกษา ฯลฯ 
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 2) ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
 ผลจากการขาดต้นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐบาลของราชอาณาจักร
กัมพูชาจึงอาศัยการกู้เงินจากหลายแหล่ง เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank: ADB) ธนาคารโลก (World Bank) และขอความช่วยเหลือ
ทางการเงินจากองค์กรต่างๆ ในการสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อการพัฒนาประเทศ 
ส่งผลให้ราชอาณาจักรกัมพูชามีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทําให้ค่าครอง
ชีพสูงขึ้น แต่จํานวนงานที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถรองรับแรงงานใหม่ที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วในแต่ละปีได้ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศขึ้น 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากการเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะแรงงานที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว  
บางคนมีบุตรแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ ส่วนใหญ่จะฝากหรือทิ้งไว้กับบิดามารดา 
หรือญาติทําให้เด็กที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตขาดความใกล้ชิดกับบิดามารดา หรือบางราย
อาจไม่ได้รับความเอาใจใส่ แรงงานบางส่วนตัดสินใจทิ้งลูกเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ใน
ประเทศปลายทาง เป็นผลให้เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรกัมพูชาอยู่ในสภาพ
คล้ายครอบครัวแตกแยก ซึ่งหากรัฐบาลของราชอาณาจักรกัมพูชาละเลยด้านการ
ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตอันเนื่องมาจากขาดทรัพยากรทั้งเงินและบุคลากรในการดูแล
คุณภาพชีวิตของประชาชน และเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจมากจนเกินไป รัฐบาลของ
ราชอาณาจักรกัมพูชาอาจต้องประสบกับปัญหาเกี่ยวกับประชากรในอนาคต 
ในมุมมองของทัศนคติต่อการดําเนินชีวิต วัฒนธรรมทางสังคม ฯลฯ 

 3) ปัญหาการจัดการแรงงานระหว่างประเทศ 
 ราชอาณาจักรกัมพูชายังขาดซึ่งการจัดการด้านแรงงานที่ดี และหาก 
ไม่ประสานความร่วมมือ และได้รับความร่วมมือด้านการจัดการแรงงานกับประเทศ
ปลายทางที่ดีแล้ว การจัดการด้านแรงงานอพยพ จะเป็นปัญหาที่มีความยุ่งยาก และ
ซับซ้อนในอนาคต ซึ่งส่งผลที่ไม่พึงประสงค์หลายประการ เช่น ปัญหาด้านความมั่นคง
ของประเทศ โดยประเทศต้นทาง (ราชอาณาจักรกัมพูชา) เองจะขาดความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ในขณะที่ประเทศปลายทางจะเกิดปัญหาด้านการจัดการแรงงานต่าง
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ด้าว โดยเฉพาะปัญหาการตั้งถิ่นฐานของแรงงานที่เข้ามาอย่างไม่ถูกกฎหมาย ปัญหา
ด้านความมั่นคง กรณีที่ไม่สามารถระบุช่ือ ที่อยู่ ของแรงงานจากประเทศต้นทางได้
อย่างชัดเจน จะส่งผลให้เกิดปัญหากรณีการเกิดอาชญากรรม เพราะจะไม่สามารถ
ระบุข้อมูลผู้กระทําผิดได้ อีกทั้งยังมีปัญหาในการผลักดันออกนอกประเทศอีกด้วย 
นอกจากนี้การไร้ซึ่งการจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ดี เมื่อมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างประเทศจํานวนมากในคราวเดียวกัน จะส่งผลกระทบทั้งประเทศต้นทางและ
ปลายทาง คือประเทศต้นทางจะเกิดการแก่งแย่งด้านแรงงาน ส่วนประเทศปลายทาง
จะขาดซึ่งแรงงานในการดําเนินการ 

 แนวทางความร่วมมือในการด าเนินทางด้านการจัดการของแรงงาน
อพยพไทย – กัมพูชา 
 เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากแรงงานอพยพมีความเกี่ยวข้องทั้งสามเสาหลัก
ของอาเซียน คือ ด้านเศรษฐกิจความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้การจัดการมี
ผลอย่างชัดเจนในการดําเนินการ ราชอาณาจักรกัมพูชาและไทย หรือระหว่างประเทศ
สมาชิกอื่นที่มีแรงงานอพยพ จําเป็นต้องมีการประสานความร่วมมืออย่างจริงจัง  
ในการจัดการปัญหาดังกล่าว และยังต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรในหลาย 
ภาคส่วนในการแก้ไข และปูองกันปัญหาที่จะเป็นผลกระทบในอนาคต สิ่งที่ประเทศ
ไทยสามารถควรให้ความร่วมมือในการจัดการแรงงานอพยพระหว่างประเทศสําหรับ
กรณีแรงงานอพยพของราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แก่ 

 1) การผสานความร่วมมือในการจัดการแรงงานอพยพระหว่างรัฐต่อรัฐ 
 การจัดการแรงงานอพยพไม่สามารถอาศัยประเทศต้นทางเพียงอย่างเดียว
ในการจัดการปัญหาดังกล่าวได้ ราชอาณาจักรกัมพูชาเองเคยมีความพยายามในการ
จัดการปัญหาแรงงานอพยพโดยการขึ้นทะเบียนแรงงาน แต่มีข้อจํากัดต่างๆ เช่น  
มีจํานวนแรงงานท่ีต้องการอพยพไปทํางานในต่างประเทศจํานวนมาก ขั้นตอนยุ่งยาก
และไม่ตอบสนองความต้องการของแรงงานที่ต้องการไปทํางานในระยะสั้น ประกอบ
กับบุคลากรภาครัฐของราชอาณาจักรกัมพูชาไม่เพียงพอ เป็นต้น เป็นผลให้การจัดการ
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แรงงานอพยพไม่สมบูรณ์ และเกิดระบบนายหน้าในการพาแรงงานข้ามชาติอย่างผิด
กฎหมาย จนเกิดเป็นตลาดมืดด้านแรงงาน และปัญหาการค้ามนุษย์ในที่สุด  
เพื่อปูองกันและลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลไทยต้องร่วมมือกับรัฐบาล
ของราชอาณาจักรกัมพูชาในการผลักดันให้เกิดการขึ้นทะเบียนแรงงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อระบุรายละเอียดส่วนบุคคลเกี่ยวกับแรงงาน เช่น ช่ือ-นามสกุล จริง 
ที่อยู่ และบุคคลที่สามารถอ้างอิงในราชอาณาจักรกัมพูชา ก่อนที่จะขึ้นทะเบียน 
ในประเทศไทยเพื่อนําแรงงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศไทย โดยการดําเนินการ
อาจดําเนินการในลักษณะของการจัดตั้งหน่วยขึ้นทะเบียนแรงงานของราชอาณาจักร
กัมพูชาบริเวณชายแดนระหว่างประเทศ โดยให้ผู้มีอํานาจของราชอาณาจักรกัมพูชา
สามารถดําเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานอพยพเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับ
แรงงานอพยพ หรืออาจจัดตั้งหน่วยงานขึ้นทะเบียนแรงงายอพยพของราชอาณาจักร
กัมพูชาโดยเชิญผู้มีอํานาจของราชอาณาจักรกัมพูชามาอํานวยความสะดวกในการขึ้น
ทะเบียนในประเทศไทยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของราชอาณาจักรกัมพูชาก็ได้ 
ในกรณีที่พบว่าแรงงานต่างด้าวที่ปฏิบัติงานอยู่ไม่ได้เข้าประเทศอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย การดํ า เนินการ ในส่ วนนี้ อาจ เพิ่ มแรงจู ง ใจ ในการขึ้ นทะ เบี ยน  
โดยการให้นายจ้าง (ที่มีเอกสารอ้างอิง) เป็นผู้นําลูกจ้างมาขึ้นทะเบียนโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย โดยลูกจ้างที่นํามาขึ้นทะเบียนต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง
อย่างผิดกฎหมาย การขึ้นทะเบียนจะต้องขึ้นทะเบียนพร้อมกันทั้งสองฝุาย คือ  
ทั้งประเทศต้นทาง (ราชอาณาจักรกัมพูชา) และประเทศปลายทาง (ไทย) ทั้งนี้การขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตทํางานของประเทศไทยอาจต้องมีการกําหนดระยะเวลาการ
ทํางานท่ีชัดเจนแน่นอน ซึ่งหากพ้นระยะเวลาที่กําหนด แรงงานต่างด้าวจะต้องกลับไป
ประเทศต้นทาง หรือต้องต่อใบอนุญาตทํางานใหม่ก่อน จึงจะสามารถทํางานต่อ 
ในประเทศไทยได้ 
 
 



ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 

 159 

 2) ร่วมด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานระหว่างไทย – 
กัมพูชา 
 แม้ว่าแรงงานของราชอาณาจักรกัมพูชาจะมีปริมาณมากและอยู่ในวยัหนุม่
สาว แต่โดยมากเป็นแรงงานไร้ฝีมือ การพัฒนาศักยภาพและฝีมือแรงงานร่วมกัน
ระหว่าง ไทย – กัมพูชา จะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันสําหรับทั้งสองประเทศ  
การดําเนินการอาจต้องประเมินความต้องการด้านแรงงานให้ตรงกันของทั้งสอง
ประเทศ จึงจะสามารถสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจทําในรูปแบบโครงการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศก็ได้ 
เ ช่น ประ เทศไทยมีการพัฒนาด้ านการก่อสร้ า งมากกว่ าแต่ ขาดแรงงาน 
ในการดําเนินการ ส่วนราชอาณาจักรกัมพูชาที่อยู่ระหว่างการพัฒนาประเทศ  
ขาดซึ่งแรงงานมีฝีมือด้านการก่อสร้าง ผู้ประกอบการและรัฐบาลไทยอาจร่วม
ดําเนินการในการจัดทําหลักสูตรสําหรับการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการก่อสร้าง  
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของทั้งสองประเทศ โดยอาจสร้างหลักสูตรพร้อม
ทั้งเป็นการประกอบอาชีพไปพร้อมๆ กับการฝึกฝีมือแรงงานในระยะเวลาหนึ่ง เช่น  
2 ปี จากนั้นส่งกลับประเทศไปยังประเทศต้นทาง พร้อม ๆ กับรับแรงงานรุ่นใหม่มา
เข้าโครงการดังกล่าว ในดําเนินการในลักษณะนี้ ประเทศไทยจะมีแหล่งที่สามารถ
สนับสนุนแรงงานได้อย่างต่อเนื่อง และราชอาณาจักรกัมพูชาเองจะได้แรงงาน 
ที่มีฝีมือที่เป็นที่ต้องการ และสามารถนําไปต่อยอดการดําเนินการในประเทศของ
ตนเองได้ การดําเนินโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถทําได้หลายสาขาอาชีพ
พร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการแรงงาน ศักยภาพและความพร้อม 
ในการดําเนินการของผู้ประกอบการในสาขานั้นๆ ของทั้งสองประเทศ แต่อย่างไร  
ก็ตามโครงการดังกล่าว ควรต้องมีการประเมินผลเป็นระยะๆ ซึ่งหากพบว่าการพัฒนา
ศักยภาพสาขาใดที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนหรือไม่คุ้มทุน อาจสามารถ 
ระงับการดําเนินโครงการ เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ ต่อไป  
ตามความต้องการที่ผ่านการประเมินจากท้ังสองประเทศ 
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 3) การส่งเสริมความเท่าเทียมด้านแรงงาน 
 เพื่อจัดการแรงงานอพยพอย่างเป็นระบบ และความเป็นหนึ่งเดียวของ
สมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน จึงมีความจําเป็นที่ต้องส่งเสริมความเท่าเทียมให้กับ
แรงงานอพยพที่อยู่ในระบบ คือ แรงงานที่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง มีประวัติ  
ที่อยู่ของประเทศต้นทางอย่างชัดเจน และมีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับประเทศ
ปลายทาง เพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียมด้านแรงงานพอๆ กับแรงงานท้องถิ่นหรือ
แรงงานประจําชาติ ในเรื่องของอัตราค่าแรง/ค่าจ้าง ช่ัวโมงการทํางาน สวัสดิการ 
ด้านแรงงาน สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล เป็นต้น เพื่อเป็นการกระตุ้น และ 
เป็นแรงจูงใจให้แรงงานอพยพนอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบเพิ่มขึ้น 

 4) ก ากับดูแลการใช้แรงงานอพยพ (แรงงานต่างด้าว) อย่างเคร่งครัด 
 นอกจากการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐในการจัดการด้าน
แรงงาน การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และความเท่าเทียม
ด้านแรงงานแล้ว รัฐบาลไทยจะต้องมีการกํากับดูแลการใช้แรงงานอพยพอย่าง
เคร่งครัด โดยต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ตํารวจ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/พื้นที่ ในการกํากับ
ดูแลแรงงานอพยพที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีการดําเนินการที่ไม่ถูกต้อง
ตามข้อสัญญา เช่น ใบอนุญาตทํางานหมดอายุ เป็นต้น รวมถึงการดําเนินการกับ
นายจ้างที่ไม่ส่งเสริมการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย สิ่งเหล่านี้
จํ า เป็นต้องมีการควบคุมและการดํา เนินการที่ ตรงไปตรงม าจึงจะเห็นผล 
ในการดําเนินการอย่างชัดเจน นอกจากนี้การดําเนินการอาจต้องอาศัยองค์กรอิสระ
ร่วมด้วยสําหรับการตรวจสอบ เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะพบว่าปัญหาแรงงานมีความเกี่ยวข้องทั้งทางด้าน
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การจัดการด้านแรงงานที่ไม่ดีจะส่งผล
กระทบทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แรงงาน
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อพยพของราชอาณาจักรกัมพูชาที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยมีจํานวนมาก บางส่วน 
มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง แต่มีแรงงานจํานวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้ผ่ านระบบขึ้น
ทะเบียนของทั้งสองประเทศ หากจะมองว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านแรงงาน
จากราชอาณาจักรกัมพูชาที่สามารถดึงดูดแรงงานเข้ามาทํางานชนิดที่แรงงานไทย
หลีกเลี่ยงท่ีจะทําได้ แต่หากวิเคราะห์ผลในระยะยาวจะพบว่า แรงดึงดูดดังกล่าวอาจ
เนื่องมาจากนโยบายค่าแรง 300 บาท/วัน ดังนั้นในอนาคตหากค่าจ้าง/ค่าแรงของ
ราชอาณาจักรกัมพูชาใกล้เคียง หรือต่ํากว่าแรงงานไทยเล็กน้อย จะมีความเป็นไปได้
ว่าแรงงานของราชอาณาจักรกัมพูชาจํานวนมาก จะอพยพย้ายกลับถิ่นฐานเดิม  
จนอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน จนส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและ
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้ ดังนั้นหากไม่มีการประสานความร่วมมือในการจัดการ
แรงงานอพยพอย่างจริงจัง และยังคงปล่อยปละละเลยให้นายจ้างเอาเปรียบแรงงาน
อพยพดังเช่นในปัจจุบัน โดยหวังเพียงเพื่อจะได้แรงงานถูก ลดต้นทุนในการ
ประกอบการ และเพื่อให้ได้กําไรในปัจจุบัน ปัญหาแรงงานอพยพจะกลายเป็นปัญหา
เรื้อรัง คือ แรงงานอพยพส่วนใหญ่จะไม่เข้าระบบ เกิดการขยายตัวของตลาดมืดด้าน
แรงงาน มีปัญหาการค้ามนุษย์ และการตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรในประเทศปลายทาง 
 การดําเนินการเพื่อการจัดการแรงงานอพยพนั้น จําเป็นต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากหน่วยงานหลายฝุาย ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ตํารวจ สถาน
ประกอบกิจการ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น และอาจต้องรวมถึงองค์กรอิสระต่าง ๆ 
ด้วย เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับแรงงานอพยพ เช่น นายหน้า
จัดหางานทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทางที่มักจะหาช่องโหว่ทางกฎหมาย 
กลวิธีในการอพยพแรงงานอย่างไม่ถูกกฎหมาย แรงงานอพยพเองบางรายไม่ต้องการ
ผูกพันธะสัญญาในระยะยาว รวมทั้งนายจ้างของประเทศปลายทางบางรายจ้อง
แสวงหาประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวแต่เพียงอย่างเดียว เป็นต้น 
 ปัญหาด้านแรงงานจึงเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะนิ่งนอนใจ ไม่มีใครได้หรือเสีย
ประโยชน์อย่างถาวร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นไทยและ



ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 162 

ราชอาณาจักรกัมพูชา หรือประเทศสมาชิกอื่นๆที่มีแรงงานอพยพ จึงควรต้องมี 
การประสานและการร่วมมือ และร่วมการดําเนินงานด้านแรงงานอย่างจริงจั ง 
ในการจัดการแรงงานอพยพและปัญหาด้านอื่นๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียนไปด้วยกัน ถึงจะสอดคล้องกับ 

คําขวัญอาเซียนท่ีว่า หนึ่งวิสัยทัศน์ หน่ึงเอกลักษณ์ และหนึ่งประชาคม    
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สถานการณ์แรงงานในกัมพูชา 

นายอรรถพล  สุจิรภิญโญกุล 
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏบิัติการ 

กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 การ เดินทางศึ กษาดู งานในกลุ่ มประ เทศอา เซียนเป็นส่ วนหนึ่ ง 
ของการอบรมตามหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการ
ทํางานสําหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจําปี 2557 ซึ่งจัดโดย สํานักงาน ก.พ. 
โดยได้รับมอบหมายให้เดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 
2556 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ของราชอาณาจักรกัมพูชา เช่น แรงงาน สังคม เศรษฐกิจ และ
ศิลปวัฒนธรรม 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนกัมพูชา (Cambodian Investment Board : CIB) ได้อนุมัติโครงการ
ส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา จํานวน 2,788 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 9,923.7 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในระยะ 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการลงทุน 265.3 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มจากระยะเดียวกันของปี 2555 ซึ่งมีมูลค่ารวม 249.9 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 6.16 โดยเป็นการลงทุนจากต่างประเทศ 166.41 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ และเป็นการลงทุนของคนกัมพูชา 98.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ 
นักลงทุนจีนเป็นผู้ได้รับอนุมัติโครงการมากที่สุดจํานวน 41 โครงการ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 38.31 ของจํานวนโครงการรวม รองลงมาคือเกาหลีใต้และฮ่องกงจํานวน
ประเทศละ 12 โครงการ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.21 และมีนักลงทุนไทยได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนรวม 5 โครงการ โดยในปี 2556 (ม.ค.-ก.ย.) CIB อนุมัติ
โครงการลงทุนรวม 107 โครงการ เงินลงทุน 265.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบ
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กับช่วงเดียวกันของปี 2555 พบว่า อนุมัติลดลง 17 โครงการ หรือลดลงร้อยละ 
13.71 ขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 15.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มร้อยละ 6.16   
 รัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนให้มีการลงทุนในด้านต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจ
จากนักลงทุนต่ า งชาติจํ านวนมากเข้ ามาลงทุน ในภาคอุตสาหกรรม เ ช่น  
ด้านอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป โรงงานสิ่งทอ โรงงานผลิตรองเท้า 
โรงงานผลิตกระเป๋า โรงงานจักรยาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ อิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น 
ทั้งนี้  ปัจจัยการผลิตสินค้านั้นยังขึ้นอยู่กับจํานวนแรงงานที่ เข้าทํางานตาม
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมยังขาดแคลนแรงงานที่เข้ามา
ผลิตสินค้า โดยมีสาเหตุมาจาก 
 (1) การได้รับค่าแรงน้อย โดยแรงงานหนึ่งคนจะมีรายได้เฉลี่ยต่อคน 
อยู่ท่ี 81 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน หรือ 2.7 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน (ประมาณ 83.7 บาท
ต่อวัน) ซึ่งถือเป็นรายได้ที่ต่ํากว่าค่าแรงที่แรงงานไทยได้รับในแต่ละวันทั้งก่อนปรับ
และหลังปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท 
 (2) บริษัทที่เข้ามาลงทุนใหม่มีนโยบายที่จะดึงแรงงานเข้ามาทํางานกับ
บริษัทของตน โดยการให้ค่าแรงในอัตราที่สูงกว่า ทําให้เกิดการเปลี่ยนงานของ
แรงงาน 
 (3) การเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 
เพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า ได้รับสวัสดิการที่ดีกว่า ซึ่ งมีผลทําให้เกิดการขาด
แคลนแรงงานในตลาดแรงงานภายในประเทศ 
 รัฐบาลกัมพูชา พบว่าแรงงานชาวกัมพูชาจํานวนมากที่อพยพย้ายไป
ทํางานในต่างประเทศทั้งที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและถูกกฎหมาย มีความเสี่ยง
และตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ถูกแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้แรงงานโดย
การบังคับการใช้แรงงานท่ีเพิ่มขึ้นในประเทศปลายทางที่แรงงานเหล่านั้นเข้าไปทํางาน 
และยังพบว่าการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของแรงงานยังทําให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมา 
โดยมีสาเหตุมาจากการละทิ้งครอบครัวของแรงงานเองเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่า  
ซึ่งมีผลทําให้เด็กชาวกัมพูชาจํานวนมากขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง 
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อย่างใกล้ชิด ขาดการศึกษา จนถึงกลายเป็นเด็กกําพร้า และยังมีลูกหลานของแรงงาน
ชาวกัมพูชาจํานวนหนึ่งที่อพยพย้ายถิ่นฐานตามบิดามารดาไปทํางานในต่างประเทศ
ตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งบิดามารดาของเด็กเหล่านั้นเสียชีวิตในต่างประเทศ และรวมถึง 
มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการในประเทศ ทําให้ชาวกัมพูชาที่เติบโตใน
ต่างแดนจํานวนหนึ่งไม่สามารถสืบค้นถิ่นกําเนิดของตนเองได้ ดังนั้น รัฐบาลกัมพูชา 
จึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาของแรงงานในอนาคต โดยการสรรหาแรงงานให้ตรงกับ
ความต้องการประเทศปลายทาง รวมถึงการฝึกอบรมแรงงานให้ตรงกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม โดยจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ที่ต้องการที่จะเดินทางไปทํางาน  
ในต่างประเทศ และดําเนินการส่งแรงงานชาวกัมพูชาไปยังประเทศที่ทําการทําบันทึก
ความเข้าใจ (เอ็มโอยู) โดยในปี 2556 มีจํานวนแรงงาน 78,663 คน ลงทะเบียนไป
ทํางานในต่างประเทศโดยวิธีรัฐต่อรัฐ ซึ่งมีผลดีทําให้หน่วยงานของรัฐของทั้งสอง
ประเทศทราบถึงจํานวนแรงงานที่แท้จริงที่เดินทางเข้าออกประเทศระหว่างประเทศ
ต้นทางและประเทศปลายทาง นอกจากนี้ นาง Chou Bun Eng, Secretary of 
State, Ministry of Interior ระบุว่ารัฐบาลกัมพูชามีแนวคิดและมีความต้องการ 
ให้ประเทศปลายทางที่มีความต้องการที่จะรับแรงงานชาวกัมพูชาเข้าทํางานใน
ประเทศของตนนั้น ควรจะต้องระบุ ให้ ชัดเจนถึงประเภทของแรงงาน เช่น  
มีความต้องการแรงงานประเภทไร้ฝีมือ เพื่อจะทําให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ต่อการจัดหาแรงงานสามารถหากลุ่มเปูาหมายได้อย่างชัดเจนและมีความรวดเร็วขึ้น 
และทํา ให้ประเทศปลายทางได้ รั บแรงงานเข้ าทํ างานตรงเปู าหมายของ
ภาคอุตสาหกรรมได้เร็วขึ้น ซึ่งจะทําให้แรงงานต่างด้าวได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน   
 ปัจจัยการเจริญเติบโตในภาคธุรกิจ การลงทุนในทุกภาคส่วนของกัมพูชา
จะสําเร็จได้ ส่วนหน่ึงมีผลมาจากการทํางานของภาคแรงงาน และจํานวนของแรงงาน
ในอุตสาหกรรมหรือบริษัทนั้น ๆ ซึ่งคงไม่ต่างจากการเจริญเติบโตของประเทศไทย  
ที่ขับเคลื่อนการผลิตด้วยแรงงานที่ทําให้บริษัทหรือโรงงานนั้นตั้งอยู่ได้ นาง Chou 
Bun Eng ให้ข้อสังเกตและตั้งคําถามว่า ผลจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามายัง
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ประเทศไทยจํานวนมากทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ประเทศไทยจะได้รับ
ผลประโยชน์หรือผลเสียในระยะยาวอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าในด้าน 
การลงทุนการเติบโตในภาคธุรกิจจะมุ่งหวังผลกําไรสูงสุดโดยลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด 
จึงมีการจัดจ้างหรือจัดหาแรงงานต่างด้าวทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย เพื่อที่ลด
ต้นทุนโดยการจ่ายค่าแรงที่น้อยกว่าการจ้างแรงงานไทย แต่เมื่อมองถึงจํานวนของ
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในประเทศจํานวนมากมีความเป็นไปได้ว่าแรงงาน
เหล่านั้นอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านการก่ออาชญากรรมกับพลเมืองของไทย 
ได้ในอนาคต เช่น การจี้ปล้น การรวมตัวของแรงงานต่างด้าวเพื่อประท้วงหยุดงาน
และรวมตัวกันเพื่อก่อการจลาจล เป็นต้น ซึ่งถ้าเหตุการณ์เหล่านี้หากเกิดขึ้นจริง  
จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายภาคส่วนทั้งเศรษฐกิจ และความมั่นคงของ
ประเทศโดยตรง 
 การมีค่าแรงที่ต่ําถือได้ว่าเป็นข้อดีของภาคธุรกิจการลงทุนในกัมพูชา  
แต่ยังมีข้อด้อย คือ แรงงานชาวกัมพูชายังมีทักษะฝีมือน้อย ทําให้สินค้าไม่มีคุณภาพ
เท่าที่ควร ซึ่งในทางกลับกันค่าแรงในประเทศไทยสูง แต่แรงงานเป็นแรงงานที่ฝีมือ  
ซึ่งถ้านําข้อดีของทั้งสองประเทศมารวมกัน จะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดประโยชน์ 
ต่อทั้งสองประเทศในทุก ๆ ด้าน ทั้งการลงทุน การลดการเคลื่อนย้ายแรงงาน และ  
ลดปัญหาการเกิดอาชญากรรม 
 ดังนั้น การที่จะลดภาวะขาดแคลนแรงงานได้นั้น รัฐบาลกัมพูชา ควรจัด
ให้มีพระราชบัญญัติมาตรฐานฝีมือแรงงาน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
โดยการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจําจังหวัด 
โรงเรียนอาชีวะ เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะฝีมือของแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้
สอดรับกับอัตราการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ซึ่งจะเป็นทางออกให้กับแรงงานและภาคธุรกิจการลงทุนทั้งในด้านค่าแรง 

คุณภาพสินค้า รวมถึงภาพลักษณ์ด้านแรงงานก็จะดีขึ้นอีกด้วย     
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 “มาตรฐานฝีมือแรงงาน” กุญแจหลักในการยกระดบัขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันในระดบัสากล 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา  
ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2556 

นายธานินทร์ พาชิยานุกูล 
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏบิัติการ 

กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแต่ละประเทศมีทรัพยากรที่จะใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงประเทศต่างกัน อันเนื่องมาจากสถานที่ตั้งของประเทศอันเป็นสิ่งที่กําหนด
ปัจจัยด้านภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
ตําแหน่งที่ตั้งของประเทศก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญที่เอื้อหนุนการขนส่งสินค้า และ 
การแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความรู้  ความสามารถ หรือกระทั่ง
วิวัฒนาการทางด้านความคิด ความเช่ือ วัฒนธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่กําหนด
ความมั่งคั่งของประเทศ ในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นล้วนต่างก็มีทรัพยากรธรรมชาติ  
ที่อุดมสมบูรณ์ แต่ความเจริญก้าวหน้าของแต่ละประเทศกลับมีความแตกต่างกัน  
อาจเป็นเพราะความต่างกันของปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามเราจะปฏิเสธ
ไม่ได้เลยว่าปัจจัยที่สําคัญอย่างยิ่งในการกําหนดขีดความสามารถในการพัฒนา
ประเทศคือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงทรัพยากรมนุษย์ ในด้านแรงงาน  
อันเป็นฟันเฟืองที่สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกําลัง
พัฒนาอย่างกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ถ้าพูดถึงในด้านกําลังแรงงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ว ทุกประเทศ
ย่อมต้องการให้แรงงานในประเทศเป็นแรงงานที่มีฝีมือซึ่งประกอบไปด้วยความรู้ 
ความสามารถ และทัศนคติที่ดีในการทํางาน แต่ในทางตรงกันข้าม ความต้องการ
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แรงงานของสถานประกอบการกลับต้องการมุ่งเน้นแรงงานราคาถูก ซึ่งเป็นจุดเด่น 
ของกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่มีประชากรจํานวนมาก และส่วนใหญ่อยู่ในภาค
การเกษตร1 ซึ่งมีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้จากภาคอุตสาหกรรม  
ส่งผลให้การไหลของแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก การพัฒนา
แรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานมีฝีมือย่อมเป็นไปได้ยาก ทําให้ภาคการผลิตผลิตสินค้า  
ที่ ไม่ จํ า เป็นต้องใ ช้ฝีมือ  ส่ งผลให้การ เพิ่มขี ดความสามารถในการแข่ งขัน 
กับต่างประเทศของสถานประกอบการในประเทศเป็นเรื่องที่ทําได้ยาก ซึ่งประเทศไทย
และกัมพูชาต่างก็ติดอยู่ในสภาวการณ์นี้ 
 ปัจจุบัน การส่งเสริมให้แรงงานเป็นแรงงานมีฝีมือในกัมพูชายังเป็นสิ่ง 
ที่พบเห็นได้น้อย2 เนื่องจากอุปทานของแรงงานมีมากกว่าความต้องการแรงงานของ
สถานประกอบการ จึงเกิดการเคลื่อนไหวของกําลังแรงงานภายในประเทศออกสู่นอก
ประเทศท่ีมีอุปสงค์ด้านแรงงานมากกว่าและได้ค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผลทําให้เกิดปัญหา
ความมั่นคงทางด้านแรงงานในอนาคตหากต้องการขับเคลื่อนประเทศโดยจําเป็นต้อง
ใช้แรงงานคนเป็นจํานวนมาก เนื่องจากกําลังแรงงานที่อยู่ในวัยทํางานได้เคลื่อนย้าย
ออกไปนอกประเทศอย่างเด่นชัด3 ถึงแม้ว่าแรงงานที่ออกไปทํางานต่างประเทศ 
จะได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานบ้างแต่ก็เป็นการพัฒนาฝีมือแรงานที่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของต่างประเทศ ซี่ทําให้การดําเนินการด้านแรงงานให้เป็นไปตาม
แผนการพัฒนาประเทศเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ ยังมีปัญหาระยะยาวที่เกิดขึ้นเมื่อ
แรงงานที่ย้ายไปทํางานต่างชาติจําเป็นต้องกลับประเทศเพราะมีอายุเกินวัยทํางาน
แล้วหรือเกิดความเจ็บปุวยจนไม่สามารถทํางานได้ รัฐบาลในประเทศจําเป็นจะต้อง
แบกรับภาระในเรื่องสวัสดิการของกลุ่มคนเหล่านี้ทั้งที่เม็ดเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการ
ทํางานในระหว่างวัยทํางานของกลุ่มคนเหล่านี้อยู่ที่ต่างประเทศ และต้องขึ้นกับ
นโยบายสวัสดิการของต่างประเทศว่าจะตอบแทนให้มากน้อยเพียงไร 
 การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอาจเป็นทางออกหนึ่ ง 
ในการพัฒนาเพื่อหารายได้เข้าสู่ประเทศและเป็นแนวทางที่ทางกัมพูชาได้เล็งเห็นมา
นานแล้ว4 ทั้งนี้ เนื่องจาก กัมพูชามีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับ 



ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 

 171 

มีสถานท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก 
ทั้งนี้ ความยั่งยืนของรายได้ขึ้นกับนักเที่ยวสองกลุ่ม ซึ่งได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มี
ความสามารถจ่ายสูง และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ประทับใจแล้วกลับมาเที่ยวซ้ํา สิ่งที่
ตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวทั้งสองกลุ่ม นอกจากจะเป็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
และเสน่ห์ทางศิลปวัฒนธรรมแล้ว การบริการที่มีคุณภาพย่อมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้  
การบริการที่มีคุณภาพย่อมเกิดจากแรงงานที่มีฝีมือ ที่มีความรู้อย่างถ่องแท้ในงานที่
ตนทํา มีฝีมือดีที่ตอบสนองต่อความต้องการในการบริการ และมีทัศนคติอันดีอัน
ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ ซึ่งแรงงานที่มีฝีมือที่กล่าวมานี้หากจะ
วัดออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมนั้นอาจทําได้โดยให้ปฏิบัติงานจริง หรือให้แสดง
หลักฐานว่าผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีฝีมือจริง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการให้ลงมือปฏิบัติจริง
นั้นบางเนื้องานอาจจะต้องใช้ทั้งเวลาและทรัพยากรเป็นจํานวนมากในการแสดงให้ดู
แต่ละครั้ง แต่การแสดงหลักฐานย่อมเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกกว่า ซึ่งการจะได้มา 
ซึ่งหลักฐานนั้นต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่า การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
นั่นเอง 
 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากประเทศกัมพูชานั้นเป็นสิ่งที่ช้ีให้เห็นว่าการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นสิ่งท่ีสําคัญยิ่งในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศ
ในการแข่งขันในระดับสากล ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อวัดระดับฝีมือ
แรงงานให้นายจ้างได้แรงงานที่มีฝีมือตรงตามความต้องการ และในอนาคตเราควร  
ที่จะมีการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนในกลุ่ม
แรงงานไร้ฝีมือ เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาให้เป็นแรงงานมีฝีมือ อันส่งผลให้ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มประเทศอาเซียนทัดเทียมกับกลุ่มสมาชิกอื่นๆ  

ในสากล   
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เข้าใจความต่าง บนแนวทาง “วัฒนธรรม”  
ของ “ไทย” และ “กัมพูชา” 

นายสิระ ภาสอาจ  
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 

กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม 

 ปัจจุบัน การกล่าวถึงประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  
ในประเทศไทยนั้น โดยทั่วไป จะกล่าวถึง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ซึ่งเป็นเสาหลักท่ีเกี่ยวข้อง กับการค้าและการลงทุน 
เป็นหลัก ทําให้ประชาชนทั่วไปคิดว่าประชาคมอาเซียน คือ ประชาคม AEC เท่านั้น 
แต่ในความเป็นจริง ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลักของประชาคม ได้แก่ 
 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political – 
Security Community: APSC) 
 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural 
Community: ASCC) 
 สืบเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี 
พ.ศ. 2558 ที่จะมาถึงนี้ หากจะกล่าวถึงเสาหลักที่สําคัญสําหรับการดําเนินการ
ประชาคมอาเซียน นั้น เสาหลักด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN 
Socio-Cultural Community: ASCC) ถือเป็นเสาหลักพื้นฐานสําคัญ ที่สามารถ
สนับสนุนแนวทางการดําเนินงานของเสาหลักอีก 2 เสาหลักให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาคมอาเซียนได้มากที่สุด 
 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural 
Community : ASCC) ที่ได้กล่าวมานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมที่เอื้อ
อาทรและมีความมั่นคง รวมถึงยกระดับสภาพความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ของประชาชน นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
สร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและตระหนักถึงการเป็นประชาชนของอาเซียน 
รวมถึงแนวทางของกฎบัตรอาเซียน ที่เป็นร่างสนธิสัญญาร่วมกันระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการ  ตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของประชาคมอาเซียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
 1. เรื่องวัฒนธรรม (Culture) ในด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน 
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยเคารพในความหลากหลายทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน  
 2. เรื่องสิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งมีความสอดคล้องกับเรื่อง
วัฒนธรรม ที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน การคุ้มครองสภาพแวดล้อมเพื่อนําไป 
สู่ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 เสาหลักด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมที่ได้กล่าวไปในข้างต้น มีความ
เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน 
ในเรื่องวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ที่ เหมือนและแตกต่างตามบริบทของ
ประวัติศาสตร์ สถานที่ ความเป็นเช้ือชาติและชาติพันธุ์ของแต่ละประเทศ หากเรา
เรียนรู้และทําความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ซึ่งกันและกัน  
สิ่งเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านความ
ร่วมมือต่างๆ รวมถึงด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงและสังคม ที่สอดคล้องกับเสาหลัก 
ทั้ง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนได้ 

วัฒนธรรม คือ อะไร 
 ก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่องของการทําความเข้าใจในความเหมือนและ 
ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศกัมพูชา นั้น สิ่งแรก 
ที่ควรทําความเข้าใจก่อน คือ คําว่า “วัฒนธรรม (Culture)” ซึ่งมีความหมาย
ครอบคลุมถึงวิถีชีวิต (Ways of life) ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์
ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือสังคมใดสังคมหนึ่ง ซึ่งสร้างเป็นระเบียบ กฎเกณฑ์การปฏิบัติ 
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รวมทั้งการจัดระเบียบ ตลอดจนระบบ ความเช่ือ ค่านิยม ความรู้ และเทคโนโลยีต่าง 
ๆ ที่ได้วิวัฒนาการสืบทอดกันมาอย่างมีแบบแผน เกิดเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สามารถมองเห็นได้ 
จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ผลิตภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม อาคาร บ้านเรือน เป็นต้น และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangible Cultural Heritage) เช่น 
องค์ความรู้ต่างๆ ทักษะด้านช่างฝีมือ (Skills) วรรณกรรมพื้นบ้านที่ถ่ายทอดผ่าน 
การบอกเล่าหรือมุขปาฐะ (Oral Traditions) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) 
ประเพณี (Rituals, Festival events) เป็นต้น   
 วัฒนธรรมในความหมายข้างต้นนั้น มีความแตกต่างกันไปตามบริบทของ
ประวัติศาสตร์ สถานท่ี เช้ือชาติและชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอด การเผยแพร่
จากเจ้าของวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยทีคนหรือกลุ่มคนในพื้นที่นําไปปรับประยุกต์ให้เข้า
กับสังคมของตนอย่างเหมาะสม เช่น 
 1. วัฒนธรรมการปลูกข้าวของคนในที่ราบภาคกลาง จะมีลักษณะเป็นนา
ข้าวปกติ ตามสภาพพื้นดินที่จะทําการปลูกข้าว แต่ถ้าเป็นวัฒนธรรมการปลูกข้าวของ
คนในแถบภาคเหนือนั้น จะมีลักษณะเป็นนาข้าวแบบขั้นบันได ซึ่งเหมาะสมตาม
สภาพภูเขา ไม่สามารถทํานาข้าวในลักษณะปกติได้ แม้จะมีลักษณะการปลูกข้าว 
ที่แตกต่างกันแต่หลักสําคัญคือการปลูกข้าวนั่นเอง 
 2. วรรณกรรมพื้นบ้านเรื่อง “ศรีธนญชัย” ที่เรียกกันในภาคกลางและ
ภาคใต้ แต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนั้น จะเรียกว่า “เชียงเมี่ยง” แม้
ช่ือจะแตกต่างกันแต่ เนื้อหาใจความสําคัญยังคงเหมือนกันทุกประการ 
 3. ความเชื่อของชาติพันธ์ุไทยพวน (ชาติพันธ์ุที่สืบเช้ือสายมาจากประเทศ
ลาว) ที่เรียกว่า “การละเล่นนางกวัก” แต่ในบางภูมิภาคเรียกว่า “การละเล่นผีนาง
ด้ง” เป็นต้น แม้ช่ือจะแตกต่างกันแต่หลักสําคัญของพิธีความเช่ือนี้ ยังคงเหมือนกัน 
คือ ความเชื่อในการเสี่ยงทาย การสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ผู้ที่มาเข้าพิธี เป็นต้น    
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 จากข้อมูลข้างต้น แม้จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบริบท แต่หลัก
สําคัญของวัฒนธรรมยังคงอยู่ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป การเรียนรู้ที่จะเข้าใจความเหมือน
และความแตกต่างบนรากของวัฒนธรรมดั้งเดิมนั้นเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้
ความสัมพันธ์ในการดําเนินงานต่างๆ ร่วมกันเป็นไปโดยปราศจากความขัดแย้งและ
ประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ดังเช่นกรณีของประเทศไทย
และประเทศกัมพูชาที่มีรูปแบบของวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ถ้าเรา
ใช้เรื่ องของวัฒนธรรมเป็นส่วนสําคัญในการเรียนรู้ซึ่ งกันและกัน จะทําให้ 
การดําเนินงานในกรอบประชาคมอาเซียนประสบความสําเร็จอย่างแน่นอน 

เข้าใจความต่าง บนแนวทาง “วัฒนธรรม” 
 หากจะกล่าวถึงวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศกัมพูชา นั้น  
มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากประเทศอินเดีย ในยุคสมัย
ที่ศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ได้แผ่ขยายมายังภูมิภาคนี้ ซึ่งประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชาได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย ทําให้มีวัฒนธรรมในที่คล้ายคลึง
กัน เช่น ท่ารําต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก นาฏยศาสตร์ 108 ท่ารําของพระศิวะ 
หรือท่ีเรียกว่า “ศิวนาฏราช” ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของท่ารําต่างๆ รวมถึงพิธีการไหว้ครูของ
ศิลปิน นักแสดงต่างๆ หรือที่เรียกว่า “พิธีครอบครู”ที่จะนําหัวโขนของพระพรตฤษี 
ซึ่งเป็นผู้ที่บันทึกท่ารําของพระศิวะมาสวมหัวของศิลปินและนักแสดง ซึ่งหลักการนี้ถือ
ว่าพระพรตฤษีนั้น เป็นผู้เริ่มต้นในการสร้างอาชีพการแสดงให้แก่ศิลปินต่างๆ เป็นต้น 
 จากอดีตถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้ายอยู่
ตลอดเวลา ดังเช่น กรณียุคสมัยอาณาจักรขอมเจริญรุ่งเรือง ประเทศกัมพูชาได้รับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากศาสนาฮินดูของประเทศอินเดีย และได้ถ่ายทอด
วัฒนธรรมที่ตนเองได้รับมานั้น ผ่านการขยายอาณานิคมของอาณาจักรขอม ทําให้
กลุ่มคนหรือสังคมในภูมิภาคนี้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของศาสนาฮินดูเป็นจํานวน
มาก และประเทศไทยในยุคสมัยนั้นก็ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมของศาสนาฮินดูจาก  
เช้ือชาติขอมเช่นกัน และได้สืบทอด พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมตามแนวทางของ
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ความเป็นไทยและสืบทอดต่อกันมาจนถึงราชสํานักของไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานของ
วัฒนธรรมไทยที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน และในยุคสมัยหนึ่งที่วัฒนธรรมของ
ประเทศกัมพูชาได้ลดหายลงไปนั้น ประเทศไทยก็ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของ
วัฒนธรรมแก่ประเทศกัมพูชา โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม
ระหว่างสองประเทศมาโดยตลอด 
 ดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น วัฒนธรรม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบทของ
ประวัติศาสตร์ สถานที่  เช้ือชาติและชาติพันธุ์ โดยการเคลื่อนย้ายวัฒนธรรม 
ไปในสถานที่ต่างๆ ทําให้เกิดการปรับปรุงรูปแบบของวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่ม
คนหรือสังคมนั้นๆ แต่รากของวัฒนธรรมดั้งเดิมยังคงอยู่ หากเราทําความเข้าใจ
แนวคิดนี้อย่างชัดเจน จะเป็นส่วนช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของวัฒนธรรมได้ 
ดังกรณีที่  ประเทศกัมพูชาได้ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับ 
ทางยูเนสโก (UNESCO) ในเรื่องของ “ละครรําราชสํานักเขมร” (Royal Ballet of 
Cambodia) และ “หนังเชิดเงาใหญ่” หรือ “แสบกทม” (Sbek Thom Shadow 
Theatre) ซึ่งมีผู้ที่คิดว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเหล่านี้ประเทศกัมพูชาได้ขโมย
ไปจากประเทศไทย หรือไม่ เนื่องจาก มีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก แต่ทาง
กัมพูชาได้ช้ีแจงพร้อมยกหลักฐานมาแสดง ถึงข้อมูลต่างๆ ของละครรําราชสํานัก  
ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณซึ่งจัดแสดงในโอกาสสําคัญหรือพิธีต่างๆ และหลักฐาน 
ที่สําคัญคือ ภาพจําหลักหิน ตามผนังกําแพงของโบราณสถานหลายแห่ง เช่น ปราสาท
นครวัด ปราสาทนครทม เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์ ที่ประเทศกัมพูชาต้องการขึ้น
ทะเบียนกับทางยูเนสโก นั้น สืบเนื่องมาจากยุคสมัยที่เขมรแดงปกครอง ช่างฝีมือ 
ศิลปิน นักแสดงและนางรํา ถูกสังหารไปมาก ตลอดจนบทละครต่างๆ ได้ถูกทําลายไป
หมด ทําให้ผู้ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเหล่านี้ 
ต้องการพิทักษ์ (Safeguarding) รักษาและฟื้นฟู ไม่ให้สูญหาย และคงอยู่กับประเทศ
กัมพูชาต่อไป 
 ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้และทําความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมดั้งเดิมมาก่อน 
อาจจะทําให้เกิดปัญหาที่ก่อตัวไปถึงขั้นกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ของทั้งสอง
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ประเทศได้ แต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจในความเหมือนและความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรมที่มาจากรากวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วนั้น ปัญหาการแย่งชิงความเป็นเจ้าของ
วัฒนธรรมก็จะหมดไป รวมถึงสามารถสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และถือเอา
วัฒนธรรมที่มีรากวัฒนธรรมดั้งเดิมนั้นเป็น “วัฒนธรรมร่วมกัน” ระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศกัมพูชา รวมถึงเป็นวัฒนธรรมร่วมกันภายในภูมิภาคอีกทางหนึ่ง 
แนวทางนี้มีความสอดคล้องกับหลักของประชาคมอาเซียน ที่ส่งเสริ มการเคารพ 
ในความหลากหลายทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ทําให้เกิด 
ความร่วมมือร่วมใจในการดําเนินการแก่ประชาคมอาเซียนในด้านต่างๆ อย่างเต็ม
ความสามารถของประเทศไทยและประเทศกัมพูชา 

วัฒนธรรม กับ ประชาคมอาเซียน 
 ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมถือเป็นเ อกลักษณ์  
อัตตลักษณ์ ของแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน แต่วัฒนธรรมดั้งเดิม
นั้นอาจจะมาจากที่เดียวกัน ดังเช่น วัฒนธรรมที่สืบสานจากศาสนาฮินดู ประเทศ
อินเดียที่เข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากเราเรียนรู้และทําความเข้าใจ  
ในวัฒนธรรมเหล่านั้น จะทําให้การอยู่ร่วมกันและการดําเนินงานของประชาคม
อาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และในกรณีของประเทศไทยและประเทศ
กัมพูชา การทําความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมแต่ละประเทศ  จะเป็นส่วนสําคัญ 
ในการดําเนินงานตามตามกรอบของเสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมประสบ
ผลสําเร็จ และถือเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญส่วนหน่ึงในการพัฒนาประชาคมอาเซียน ให้ก้าว
ไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนที่ชัดเจน บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
ที่มีอยู่ของประเทศไทยและประเทศกัมพูชา นอกจากนั้น ประชาคมอาเซียน สามารถ
ใช้เรื่องของวัฒนธรรม มรกดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เป็นพื้นฐาน
ให้แก่ประชาคมอาเซียน ในการสนับสนุนการดําเนินงานเสาหลัก ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านความมั่นคง ของประชาคมอาเซียน ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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 วัฒนธรรม (Culture) เป็นพื้นฐานที่จะสนับสนุนการดําเนินงานในเสา
หลักต่างๆของประชาคมอาเซียน โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ของแต่ละ
ประเทศ ได้แก่ ศิลปะการแสดง ประเพณี โบราณสถานและโบราณวัตถุ เป็นส่วน
สําคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่คนในประเทศ รวมถึง 
สร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศ ลดความยากจน ลดอัตราการเคลื่อนย้ายของคน  
ในประเทศ การดําเนินงานต่างๆ เหล่านี้  ต้องอยู่บนพื้นฐานของความหลากหลาย
ทางด้านวัฒนธรรม อัตลักษณ์ที่โดดเด่นและน่าสนใจของแต่ละประเทศ เช่น ประเทศ
ไทยและประเทศกัมพูชา ได้แก่ การแสดงละครรํา การแสดงโขน การแสดงหนังใหญ่ 
เป็นต้น ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะเป็นส่วนสําคัญที่จะดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้า
มาสู่ประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน ถ้าหากประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น  
มีวัฒนธรรมที่เหมือนกันหมดทุกอย่าง สิ่งเหล่านี้คงจะไม่น่าสนใจเพราะไปประเทศ
ไหนในประชาคมอาเซียนก็มีวัฒนธรรมเหมือนกัน ดังนั้นความแตกต่างทางวัฒนธรรม
จึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญของประชาคมอาเซียน 
 วิสัยทัศน์หนึ่งของประชาคมอาเซียน คือ การสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน  
แต่การสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันนี้   ต้องอยู่บนพื้นฐานของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสู่การดําเนินงานตามเสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในประชาคม
อาเซียนอย่างแท้จริงนั้น โดยการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องวัฒนธรรมนั้น ต้องมา
จากความจริงใจ ใจกว้างยอมรับและเคารพในความแตกต่างที่หลากหลาย รวมถึง 
การเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นพื้นฐานสําคัญในประชาคมอาเซียนและ 
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เหมือนกันและแตกต่างกัน จะนํามาซึ่งประโยชน์ 
ในการดําเนินงานของแต่ละประเทศ โดยการนําสิ่งที่ดีจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมจากความเป็นตัวตนของเราเอง และเข้าใจความเป็น
ตั วตนของสมา ชิกประชาคมอา เซี ยน เพื่ อส ร้ า งส รรค์ ประ โยชน์ที่ ดี แล ะ 

สร้างความก้าวหน้าให้ประชาคมอาเซียนได้ต่อไปในอนาคต    
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อ้างอิงจาก :  1. http://www.mfa.go.th/asean/th/asean-media-center 
  2. http://th.wikipedia.org/wiki/กฎบัตรอาเซียน 
  3. ดร. ธิดา สาระยา. (2552) อารยธรรมไทย. พิมพ์ครั้งที่  3 
กรุงเทพมหานคร สํานักพิมพ์เมืองโบราณ. 
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กัมพูชา  เพ่ือนบ้านที่น่าลงทุน 

นายวชิรพันธุ์ พันธุ์กระวี 
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตัิการ 

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 

 หลังจากข้าพเจ้าผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
รุ่นที่ 9  ข้าพเจ้าได้รับการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและ
ทักษะการทํางานสําหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ระหว่างวันที่ 17 -21 และ  
13 -30 พฤศจิกายน 2556  ประกอบด้วยหลักสูตรเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูง (7 habits of highly effective people) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งตนเองและ
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (systematic problem 
solving & decision making) เป็นการเน้นการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเลือก
แนวทางแก้ไขและมองหาโอกาสในการพัฒนาต่อไป  การเสริมสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานท่ีจําเป็นในบริบทของอาเซียนโดยการเชิญวิทยากรหลายท่านจากหลากหลาย
สาขาท้ังด้านเศรษฐกิจ การเมืองความมั่นคง  สังคมและวัฒนธรรม เพื่อทราบถึงความ
พร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนการไปศึกษา
ดูงาน ณ ประเทศอาเซียน  ข้าพเจ้าได้รับโอกาสให้ดูงานภายในประเทศที่สถาบันไทย 
– เยอรมนี  (Thai-German Institute; TGI) ซึ่งเป็นสถาบันที่เกิดโดยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและประเทศเยอรมนี  ภารกิจหลัก  
จะเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาทักษะของ
แรงงาน  ปัจจุบันพบปัญหาด้านสมองไหลเนื่องจากเอกชนให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า  
อีกทั้งได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐน้อย แต่เนื่องจากสถาบันนี้มีเครื่องมือช้ันสูงที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย  จึงมีศักยภาพพอที่จะหาแหล่งทุนจากงานวิจัยหรือ
การจดสิทธิบัตรได้ แต่อาจต้องเพิ่มหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการอบรมหลักสูตรนี้ได้จัดให้ผู้เข้าอบรมไปศึกษา  
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ดูงานในประเทศอาเซียนซึ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักร
กัมพูชา 
 กัมพูชา เป็นประ เทศที่ ดึ งดู ดนักลงทุนอย่ า งมากเนื่ อ งจากยั งมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เช่น แก๊สธรรมชาติ น้ํามัน ปุาไม้ มีพื้นที่การเกษตร
มากมาย  มีการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อรองรับการลงทุนจาก
ต่างชาติ  โดยให้สิทธิพิเศษ ด้านภาษี แรงงาน การเช่าที่ดิน และการอํานวยความ
สะดวกในสาธารณูปโภคที่จําเป็น  กัมพูชามีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เนื่องจากมีนโยบายที่เปิดรับการลงทุนจากต่างชาติกว้างมาก เช่น สามารถถือ
กรรมสิทธิ์หุ้นได้สมบูรณ์ สามารถโอนเงินกลับประเทศได้ไม่จํากัด  ค่าแรงต่ํา  
มีเสถียรภาพด้านอัตราแลกเปลี่ยน แต่ว่ากัมพูชายังมีต้นทุนด้านพลังงานและการ
ขนส่งที่สูง แต่ในอนาคตข้อเสียเหล่านี้จะลดลงเนื่องจากกัมพูชาได้เริ่มลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสร้างเขื่อนในหลายพื้นที่เพื่อผลิตกระแสไฟฟูา ประเด็น 
ที่น่าสนใจจากการศึกษาดูงานมีดังนี้    

1. ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน   
 ปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชาอยู่ในระยะที่ 3 (Rectangular 
Strategy III ค.ศ. 2013-2018)  โดยเน้นการพัฒนาทั้งสี่ด้านคือ 1) ด้านการเกษตร
โดยเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร 2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้นที่การขนส่งและ
ส่งเสริมภาคเอกชนเพื่อให้มีการลงทุนและการบริการสาธารณะมากขึ้น 3) การพัฒนา
ตลาดแรงงานและ SMEs  4) การพัฒนาคนโดยเพิ่มคุณภาพของทรัพยากรบุคคล  
ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ภาคการเกษตรลดลง ส่วนภาค
บริการคงที่  โดยภาพรวมการเติบโตของ GDP เติบโตประมาณร้อยละ 7 ต่อปี  
โดยภาคอุตสาหกรรมและการบริการเป็นหลัก  นอกจากนั้นรัฐบาลยังกระตุ้น
เศรษฐกิจโดยเพิ่มนโยบายส่งเสริมการลงทุนซึ่งทําไว้กับ 24 ประเทศ รวมทั้งไทยด้วย 
เช่น เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ยกเว้นภาษีอากรขาออก  ไม่มีการควบคุม
ราคาสินค้า ไม่มีการเรียกทรัพย์สินของผู้ลงทุนกลับมาเป็นของรัฐ  ไม่ต้องมีคนกัมพูชา
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เข้าร่วมในการลงทุน  และยังสามารถโอนเงินกลับประเทศได้อย่างอิสระ สินค้าที่ผลิต
ได้อันดับ 1 คือ ข้าว  รองลงมาคือมันสําปะหลัง  สินค้าที่นําเข้ามากที่สุดคือผ้า 
รองลงมาคือพลังงาน ประเทศท่ีส่งสินค้ามาขายมากที่สุดคือจีน รองลงมาคือเวียดนาม
และไทย สินค้าท่ีส่งออกมีทั้ง เสื้อผ้า มันสําปะหลัง ข้าวโพด มะม่วงหิมพานต์ แรงงาน 
ซึ่งธัญพืชมีแนวโน้มที่จะขยายตัวสูงสุด ส่วนประเทศที่ส่งสินค้าไปขายมากสุดคือ
สหรัฐอเมริกาและจีน   
 ชาวกัมพูชาส่วนมากนิยมซื้อสินค้าจากประเทศไทยมากว่าจีนและ
เวียดนามเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณาและละครจากประเทศไทย โดยชาว
กัมพูชามั่นใจในคุณภาพของสินค้าไทยมากกว่าจีนและเวียดนาม  ทําให้สินค้าไทย
กระจายอยู่ทั่วไปในตลาดของกัมพูชาและสามารถกระจายสินค้าต่อไปยังประเทศลาว
และเวียดนามได้  อีกท้ังประเทศไทยมีพรมแดนท่ีติดกับกับพูชาจึงสามารถส่งสินค้าไป
ยังกัมพูชาได้ง่ายโดยขนส่งได้ทั้งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศซึ่งใช้เวลาเพียง 55 นาที
จากกรุงเทพฯ ไปยังพนมเปญ อย่างไรก็ตามยังมีอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนอยู่ 
เช่น การที่ผู้นําเข้าต้องแสดงใบขออนุญาตนําเข้าหรือส่งออกสินค้า ต้นทุนแฝง เช่น  
ค่าการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ความไม่พร้อมด้านสาธารณูปโภค
ของกัมพูชา  แต่ยังมีเอกชนของไทยไปลงทุนในประเทศกัมพูชาเพิ่มขึ้น เช่น บริษัท 
CP โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ น้ําตาลมิตรผล ธุรกิจโรงแรม และ
ร้านอาหาร 
 ด้านความสัมพันธ์รัฐบาลไทยและกัมพูชาได้มีการตกลงการค้าชายแดน
ไทย-กัมพูชา ส่วนภาคเอกชนของทั้งสองประเทศได้ทําบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้ง
คณะกรรมการร่วมระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมไทยและ
สมาคมธนาคารไทยกับหอการค้ากัมพูชา เนื่องจากไม่กี่ปีมานี้ทางไทยและกัมพูชามี
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งสร้างปัญหาด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศ 
ทําให้นักธุรกิจไทยไม่กล้าเข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชา แต่เนื่องจากกัมพูชา 
มีความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากรและแรงงาน รัฐบาลไทยจึงควรใช้เศรษฐกิจ 
นําการเมืองโดยส่งเสริมการลงทุน ซึ่งสามารถทําได้โดยการกําหนดมาตรฐานสินค้า
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ร่วมกันเพื่อลดการตรวจซ้ําจากกัมพูชา รวมทั้งการสนับสนุนการทําการตลาดร่วมกัน
โดยที่ต่างฝุายต่างได้ประโยชน์ 

2.  ด้านโครงสร้างการปกครอง 
 ราชอาณาจักรกัมพูชาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 23 จังหวัดและ  
1 เมืองหลวง (กรุงพนมเปญ)  ทั้ง 23 จังหวัดแบ่งเป็น 159 อําเภอ (district)  
ส่วนกรุงพนมเปญแบ่งเป็น 9 อําเภอ (ซึ่งเรียกว่า khan) ทั้งหมดขึ้นตรงกับ
กระทรวงมหาดไทย  เนื่องจากกัมพูชามีการปกครองแบบรวมศูนย์กลางอํานาจ 
มายาวนานจึงต้องปรับทัศนคติของนักการเมือง ข้าราชการ และประชาชน 
ต่อการปกครองแบบประชาธิปไตย  หลังปี 1993  รัฐบาลกัมพูชาพยายามพัฒนา
ประเทศไปทีละขั้นโดยอาศัยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง  กัมพูชาจึงเริ่มมีนโยบายกระจายอํานาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น  
โดยแบ่งการปกครองจากอําเภอเป็น sangkat และ commune  โดย commune  
จะเป็นพื้นที่ชนบทหรือมีความเจริญน้อยกว่า sangkat และให้ประชาชนมีสิทธิเลือก
สภา commune/sangkat ซึ่งมีวาระการทํางาน 5 ปีโดยมีการจัดการเลือกตั้งครั้ง
แรกในปี 2002  ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดจะได้รับตําแหน่งเป็นประธานสภา 
ซึ่งสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ และเป็นผู้อนุมัติและดําเนินโยบายหรือ
โครงการต่าง ๆ  ส่วนผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาจะรับตําแหน่งเป็นผู้ช่วยคนที่ 1 และคน
ที่ 2 ตามลําดับ  ในแต่ละสภาจะมีเลขานุการสภาซึ่งมาจากการแต่งตั้งจากกระทรวง 
มหาดไทย ส่วนสภาจังหวัดและสภาอําเภอมาจากการแต่งตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย
ทําให้การกระจายอํานาจยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร 

3. ด้านการคุ้มครองแรงงาน 
 ขณะนี้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศในอาเซียนเติบโตขึ้นมาก   
ทําให้ความต้องการด้านแรงงานเพิ่มมากขึ้นด้วย ปัจจุบันชาวกัมพูชานิยมไปเป็น
แรงงานตามประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะไทยเนื่องจากมีชายแดนติดกันและได้ค่าแรงสูง
กว่าทํางานในประเทศแต่ เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานระดับล่าง  
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จึงเกิดปัญหาแรงงานอพยพและการลักลอบเข้าเมือง ทําให้มีทั้งแรงงานถูกกฎหมาย
และแรงงานผิดกฎหมาย  แรงงานผิดกฎหมายเหล่านี้จะทํางานไปซักระยะหนึ่ง 
แล้วให้นายจ้างนําไปขึ้นทะเบียนแต่บางส่วนอาจอยู่ในขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งสภาพ
ปัญหาที่กล่าวมายังมีการปูองกันที่ยังไม่ได้ผลเพียงพอ ที่สําคัญยังขาดข้อมูลที่ถูกต้อง
ของแรงงานอพยพทั้งหมดเนื่องจากส่วนที่เป็นแรงงานผิดกฎหมายกลัวการส่งกลับ
ประเทศ ดังนั้นประเทศไทยและกัมพูชาควรร่วมมือกันแก้ปัญหาทั้งด้านกฎหมาย 
การเมืองและสนธิสัญญาระหว่างประเทศอย่างจริงจัง      

4. ด้านสุขภาพ     
 ประชากรส่วนใหญ่ในกัมพูชายังอยู่ในวัยเด็กและวัยเจริญพันธุ์ แต่เมื่อ
เทียบกับประเทศในแถบนี้แล้วอัตราการตายของมารดาและเด็กยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูง 
ปัญหาด้านโรคเอดส์ วัณโรคและมาเลเรียยังคงเป็นปัญหาหลักจึงต้องการทั้ง
ผู้เชี่ยวชาญและงบประมาณ รวมถึงปัญหาโอกาสในการเข้ารับการรักษาในพื้นที่ชนบท
น้อยกว่าประชาชนในเขตเมือง  ปัจจุบันกัมพูชาจึงมีการปรับปรุงระบบสาธารณสุข
โดยให้ทุก commune/sangkat มีสถานบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลประจํา
อําเภอ  มีการปรับระบบองค์กรด้านสุขภาพซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ 1) ระดับ
ส่วนกลางมีโรงพยาบาลแห่งชาติ  2) ระดับจังหวัดมีโรงพยาบาลประจําจังหวัด  
3) ระดับท้องถิ่นมีโรงพยาบาลรับผู้ปุวยส่งต่อ สถานีอนามัย นอกจากนั้นยังมีการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในระบบสุขภาพ  เนื่องจากชาวกัมพูชายังมีรายได้ค่อนข้างต่ํา
จึงมีการปรับปรุงระบบการเงินโดยใช้เงินอุดหนุนจากภาครัฐและองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ช่วยเหลือ  สําหรับประเทศไทยมีการพัฒนาการส่งต่อผู้ปุวยระหว่าง
โรงพยาบาลไทยและกัมพูชาหรือระบบโรงพยาบาลคู่แฝด การจัดการผู้ปุวยฉุกเฉิน
ร่วมกัน พัฒนาข่าวสารและตั้งคณะกรรมการร่วมด้านสาธารณสุขชายแดน       

ข้อเสนอและแนวคิดที่อาจเกิดประโยชน์แกก่รมวิทยาศาสตร์บริการ 
 -  หลักสูตรเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมีประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเอง เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพกระบวนการทํางานโดยสามารถปรับใช้ 
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ในการทํางานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งถ้าเสริมหลักสูตรนี้แก่บุคคลากรของกรมฯ อาจจะเพิ่ม
ประสิทธิผลในการทํางาน   
 -  หลักสูตรการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ หากปฏิบัติอย่างสม่ํา เสมอ 
จะทําให้ไม่ด่วนสรุปปัญหาโดยไม่มีข้อมูล ทําให้การแก้ปัญหาตรงจุดมากขึ้น และ  
การคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนการเลือกวิธีแก้ปัญหา การตั้งเปูาหมายที่ชัดเจน
และการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาเป็นส่วนที่สําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
และการพัฒนาของหน่วยงาน  ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการทํางานแบบบูรณาการ 
กับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สคบ. ที่ต้องใช้การหาข้อมูลรอบด้าน การตัดสินใจที่ถูกต้อง
และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเพ่ือลดความเสี่ยง 
 -  จากการศึกษาดูงานที่ประเทศกัมพูชาทําให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนทัศนคติและ
ความเช่ือเกี่ยวกับกัมพูชา  โดยกัมพูชามีการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน เช่น  
การคมนาคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข การศึกษา มีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง  
มีความสามารถทางภาษาที่ดี และมีความตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีเปูาหมายในการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน

ของรัฐบาลและความสามัคคีของคนในชาติ        
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อีกมุมที่มองเห็น... กบัห้าวันของการเรียนรู้  
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

นางสาวจิราภรณ์  นิจจันทร์พันศร ี
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัตกิาร 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 เมื่อผลการตัดสินของศาลโลก กรณีคดีเขาพระวิหาร ระหว่างไทย-กัมพูชา 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ออกมาเป็นที่น่าพอใจของทั้งสองฝุาย โดยไทยกับ
กัมพูชาจะหารือในคณะกรรมาธิการร่วมระดับทวิภาคีเพื่อหาทางออกต่อไป ทําให้
วางใจได้ว่า การได้รับโอกาสในการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรการเสริมสร้าง
คุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทํางานสําหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ประจําปี 2557 กับการเรียนรู้ภายในระยะเวลาห้าวัน ระหว่างวันที่  26 ถึง 30 
พฤศจิกายน 2556 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา น่าจะเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่ดีอีกครั้ง
หนึ่งและหวังว่ามันคงเป็นไปได้ด้วยดี  จนช่วงเวลานั้นมาถึงและได้ผ่านไป  กลับเป็น
สิ่งที่ยาก ยากที่จะเลือกวันไหนหรือส่วนใดของการเรียนรู้ มาถ่ายทอด เพราะสิ่งที่ได้
พบเจอและเรียนรู้ในการเดินทางครั้งนี้ ล้วนมีคุณค่า ความหมาย และจะเป็นแนวทาง
ในการเดินทางของครั้งต่อๆ ไปอีกยาวนาน 

Ung Luyna ข้าราชการหนุ่มเลือดใหม่ แห่งกัมพูชา  
 เช้าแรกที่กัมพูชา เริ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับกัมพูชาอย่างเป็นระบบตาม 
ที่ทีมงานของสถาบัน AIT และ ก.พ. ได้วางไว้ เริ่มต้นด้วยการฟังบรรยาย 
“Economic Development and Strategies” โดยข้าราชการเลือดใหม่ของกัมพูชา 
นามว่า Ung Luyna  ข้าราชการหนุ่มเลือดใหม่ที่สามารถตอบคําถามและอธิบาย 
ข้อข้องใจของผู้เข้าฟังการบรรยายได้อย่างเฉียบขาด จนทําให้พวกเราไม่สงสัยเลยว่า 
ทําไมหน่วยงานจึงเลือกเขามานําเสนอ  ทําให้คิดไปได้ว่า ในองค์กรของเรา หากคําว่า 
“การสร้างคนรุ่นใหม่” ให้ประสบความสําเร็จได้จริง คงไม่แค่เพียงให้คนเหล่านั้น
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สามารถมาพูด มาเล่า  มานําเสนอข้อมูลใดๆ ได้อย่างสง่างามเพียงอย่างเดียว  
แต่น่าจะทําให้ใครเหล่านั้นได้รู้จัก เข้าใจองค์กร เนื้อแท้ของงานและหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้เขาสามารถมองภาพการขับเคลื่อนองค์กร  
ไปสู่อนาคตได้อย่างชัดเจน จนนําไปสู่การสานรอยต่อจากรุ่นสู่รุ่นและนําพาองค์กร 
สู่เปูาหมายได้อย่างยั่งยืน 

H.E. Chou Bun Eng : มาดามเอ็ง กับข้อคิดที่ชวนให้คิด   
 ตลอดบ่ายของวันที่สอง ที่ Sunway Hotel เมืองพนมเปญ กับการ
สัมมนาในหัวข้อ  “Interrelations between public policies, migration and 
development in Cambodia”  จากความตั้งใจและคําพูดแบบตรงไปตรงมาของ
ผู้บรรยาย “มาดาม เอ็ง” ทําให้รับรู้และเข้าใจได้ในสิ่งที่อาจจะไกลตัวไปสักหน่อย  
จากปัญหาประเทศท่ียากจน ทําให้ผู้คนหนีความลําบาก ถ้าไปที่ไหนที่ดีกว่าได้ก็จะไป 
โดยหากการเข้าประเทศอย่างถูกกฎหมายแต่สามารถอยู่ในประเทศนั้นได้แค่ 2 ปี  
คนก็ไม่อยากเข้าระบบ จึงทําให้ยิ่งสร้างอีกหลายๆ ปัญหาตามมา ดังนั้นการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน รวมทั้งปัญหาที่ตามมาโดยเฉพาะปัญหาครอบครัว จึงเป็นประเด็น
หนึ่ งที่กัมพูชากังวล เพราะเมื่อ ไม่มีกฎหมายใดที่ จะเติม เต็มได้ ในทุก เรื่ อง  
และการแก้ปัญหาอยู่ภายใต้ข้อจํากัดหลายๆ อย่าง จึงไม่สามารถแก้ไขทุกปัญหาได้ใน
เวลาเดียวกัน จึงต้องลําดับความสําคัญ ในกรณีปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่าง
ประเทศ หากเราคิดว่า ทุกๆ ประเทศในโลกเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน และทุกคน
ต้องการซึ่งกันและกัน  เช่นอย่างที่เด็กต้องการผู้ใหญ่ เพื่อคอยช้ีแนะ ให้ความรู้  
ให้กําลังใจ ในขณะที่ผู้ใหญ่ก็ต้องการความช่วยเหลือ การดูแลเอาใจใส่จากเด็ก   
ควรคิดไว้เสมอว่าเราจะสร้างความสมดุลกับการจัดการปัญหานั้นอย่างไร? เราจะสร้าง
ความร่วมมือได้อย่างไร? ที่ทําให้เห็นสิ่งเดียวกัน จากการมองทางเดียวกัน  
ด้วยมาตรฐานเดียวกัน แนวคิดของ มาดาม ไม่ต่างจากหลักการข้อหนึ่งของ 7 Habits 
นั่นคือ คิดแบบชนะ-ชนะ ที่ว่า “ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิผลจ าเป็นต้องมี
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ความร่วมมือกัน โดยการหาผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นแนวทางที่ท าให้ทุกคนประสบ
ความส าเร็จร่วมกัน” 
 ในทุกองค์กร เมื่อทํางาน ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้น ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่  
การลําดับความสําคัญของปัญหา และการร่วมมือกันแก้ปัญหา ย่อมสามารถแก้ไข
ปัญหาหรือลดปัญหานั้นได้ 

เศรษฐกิจและการค้าในกัมพูชา กับสิ่งที่ไทยควรปรับตัวเพ่ือให้เดินไปกับประเทศ
อาเซียนได้อย่างสง่างาม  
 เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของกัมพูชาอยู่ในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูปทั้งโครงสร้างและเศรษฐกิจ ที่มุ่งปรับสภาพแวดล้อม 
ในการลงทุน เพิ่มการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพิ่มการฝึกฝนความเป็นมืออาชีพ รวมทั้ง
การสร้างเขตอุตสาหกรรมและเขตส่งออกที่มีโครงสร้างพื้นฐานและบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการรับความช่วยเหลือ
จากนานาชาติ ทั้งนี้กัมพูชาเองไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างเพียงพอ จึงต้องอาศัยการนําเข้าเป็นหลัก เป็นโอกาสการลงทุนของ
ประเทศต่างๆ ในกัมพูชารวมทั้งประเทศไทย โดยบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์  
เป็นบริษัทหน่ึงที่เข้ามาลงทุนในกัมพูชา   
 แม้ว่ามุมมองของกัมพูชาจะยอมรับจุดแข็งของประเทศไทยในหลายๆ 
ด้าน เช่น ความรู้ เทคโนโลยี และการมีมิตรไมตรี รวมถึงสินค้าไทยที่มีคุณภาพดี  
แต่การพัฒนาประเทศท่ีเร็วมากของกัมพูชา เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ทํา
ให้ไทยเองมีสิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึง ประการแรกคือ การเพิ่มความสามารถด้านภาษา
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  จีน อินโดนีเซีย 
และเวียดนาม เพื่อสร้างโอกาสการจ้างงานแรงงานไทยในประเทศเพื่อนบ้าน ประการ
ที่สองคือ การปรับหลักสูตรการศึกษาที่สร้างความชํานาญด้านวิชาชีพ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร 
ยางพารา บริการ เทคโนโลยีการเกษตร โดยภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกัน
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วางเปูาหมายการพัฒนาฝีมือแรงงานและการจัดทําหลักสูตรที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการที่แท้จริง และให้เป็นสากลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  
อีกประการหนึ่งก็คือ การแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เช่น การจ้างแรงงาน
ข้ามชาติ ระบบสวัสดิการสังคม ระบบสาธารณสุขมูลฐานและการควบคุมโรค ให้เป็น
สากล มีความยืดหยุ่นมากขึ้น  ยิ่งไปกว่านั้น ควรปรับกรอบความคิดในการทํางาน 
หากคิดเพื่อการแข่งขันเพียงอย่างเดียวโดยคิดว่าทรัพยากรมีอยู่อย่างจํากัด อาจทําให้
เราก้าวเดินไปกับประเทศอาเซียนด้วยความลําบาก แต่หากเราคิดว่าเราจะแบ่งปัน
ทรัพยากรที่มีอยู่แตกต่างกันโดยการแลกเปลี่ยนและใช้ร่วมกันกับคนอื่นได้ด้วย น่าจะ
เป็นแนวทางหนึ่งที่ทําให้เราเดินร่วมไปกับประเทศอาเซียนได้อย่างสง่างาม 

การแพทย์และสาธารณสุข กับการพัฒนางานสุขภาพโลกและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
 ได้มีโอกาสเรียนรู้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขของ
กัมพูชา จากผู้แทนของ กระทรวงสาธารณสุขที่เล่าถึงนโยบายปัจจุบันและการวาง
อนาคตทางสาธารณสุขของกัมพูชา “Health System in Cambodia” ที่ให้
ความสําคัญกับปัญหา อัตราการตายของแม่และเด็กซึ่งมีสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 
ในภูมิภาคนี้  การติดเช้ือเอชไอวีและเอดส์  วัณโรค และโรคมาลาเรีย ที่ยังเป็นปัญหา
ใหญ่ซึ่งต้องการผู้เ ช่ียวชาญเฉพาะทางและต้องการแหล่งทุนสนับสนุน รวมทั้ง 
ให้ความสําคัญกับโรคไม่ติดต่อ และระบบควบคุมปูองกันโรค ในขณะที่ความท้าทาย
อีกประการหนึ่งของกัมพูชา ได้แก่ การปรับระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ  
โดยเพิ่มโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีทางการแพทย์และผู้เช่ียวชาญทางคลินิก 
ตลอดจนการขอการรับรองระบบคุณภาพ  เพื่อขยายการบริการควบคู่ไปกับพัฒนา
คุณภาพ 
 สําหรับการเยี่ยมชมโรงพยาบาลประจําจังหวัด “Chey Chumneas 
Referral Hospital” ที่ตั้งอยู่ในเมืองตาเขมา ไม่ไกลจากเมืองพนมเปญ ซึ่งเคยเป็นคุก
แห่งหนึ่ง สมัยเขมรแดง โรงพยาบาลที่มีให้บริการสาธารณสุขทั่วไป มีศูนย์สุขภาพจิต
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เด็กและวัยรุ่นอยู่ภายในบริเวณของโรงพยาบาล  โรงพยาบาลที่เป็นตัวอย่างหนึ่ง 
ที่สะท้อนถึงความแตกต่างทางการแพทย์และสาธารณสุข ในประเทศอาเซียนและ  
ในโลก ที่ย้ําถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขในด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขที่ไม่เพียงแค่การพัฒนาในประเทศ แต่ยังต้องมีบทบาทในการพัฒนางาน
สุขภาพโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย เช่นที่องค์การอนามัยโลก อาเซียน 
และประเทศไทยเองให้ความสําคัญ โดยไทยมีการดําเนินงานในระดับภูมิภาคหลายๆ 
เรื่อง เช่น ความร่วมมือเกี่ยวกับโรคข้ามแดน ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมระบาด
วิทยาภาคสนาม ของกรมควบคุมโรค การมีมาตรฐานและการรับรองด้านเครื่องสําอาง 
อาหาร เครื่องมือแพทย์ ยาโบราณและอาหารเสริม การจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
ด้านเครื่องสําอาง อาหาร ที่มีการสนับสนุนทางวิชาการ , การฝึกอบรม, วัสดุอ้างอิง 
และการตรวจยืนยัน ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ตลอดจนการเป็นศูนย์ความ
ร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านต่างๆ ของหลายๆ หน่วยงานในประเทศเพื่อ
สนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับสากลด้วย โดยความร่วมมือเหล่านี้
ยังคงพัฒนาต่อไป เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาสุขภาพโลก 

อนุสรณ์สถานแห่ง ตวลเสลง และทุ่งสั่งหาร ในพนมเปญ กับ ภาพสะท้อนถึง
สถานการณ์บ้านเราในปัจจุบัน 
 แม้ เ วลาจะมีอย่ า งจํ ากั ด เมื่ อ เที ยบกับสิ่ งที่ ต้ อ ง เ รี ยนรู้ ม ากมาย 
ในการเดินทางครั้งนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ที่จะกล่าวถึง คือ ตวลเสลง อดีตโรงเรียน
มัธยมที่กลายเป็นคุกกักกัน ช่วงเรืองอํานาจของฝุายคอมมิวนิสต์กัมพูชาหรือเขมรแดง 
หลังจากยึดกรุงพนมเปญได้ในปี 2518 โดยการนําของ นาย พล พต ที่สั่งให้กําจัด
บุคคลที่มีฐานะและความรู้ ไม่ว่าจะเป็นทหารฝุายตรงกันข้าม ครูอาจารย์ วิศวกร 
พ่อค้า ข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่ โดยเนรเทศไปจากกรุงพนมเปญ แล้วนําไปสังหารหมู่ล้าง
เผ่าพันธุ์ ที่ “ทุ่งสังหาร” หรือ Killing Fields ประชาชนผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อความ
โหดเหี้ยม มีคนถูกฆ่าไม่เว้นวัน และบางรายถูกนํามาทรมานแบบต่างๆ ก่อนตายอย่าง
สยอง เกิดศพมากมายนับไม่ถ้วน จนกลายเป็นกะโหลกไร้ญาติ ไม่สามารถระบุได้ว่า
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ผู้ตายเป็นใคร การเดินเข้าไปในสถานท่ีจริงที่มีทั้งรูปถ่าย ภาพวาด ช้ินส่วนเสื้อผ้าของ
ใช้ของคนเหล่านั้น เศษเสื้อผ้าและเศษกระดูกบนทางที่เดินไปในทุ่งสังหาร รวมทั้งหัว
กะโหลกบางส่วนที่ถูกนํามาวางรวมกันกว่า 8,000 ช้ิน ทําให้เห็นภาพความสูญเสีย 
ที่เกิดจากการแตกแยกของคนในชาติได้อย่างชัดเจน ซึ่งนี่ก็คงเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่ง 
ในประเทศหนึ่ง ที่มีเหตุการณ์ทํานองนี้ ยังคงมีอีกหลายสถานที่ หลายช่วงเวลา 
ในหลายๆ ประเทศ ที่ต่างมีอนุสรณ์เพื่อให้รําลึก ไม่แตกต่างกับประเทศไทย 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ทั้งที่มีและไม่มีหลักฐาน เช่นเดียวกับในช่วงเวลานี้  
ในเวลาที่คนในบ้านเมืองมีความแตกต่างทางความคิด การคิดบนพื้นฐานของ
ประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้ประเทศเกิดการพัฒนา  
แต่ตราบใดที่ยังคิดแต่ประโยชน์ส่วนตน ฝุายตนเป็นสําคัญจนลืมประโยชน์ของชาติ  
ก็จะมีแต่สูญเสีย ในพระบรมราโชวาทหนึ่งของพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า  “...ถ้าเราจะ
เอาแต่ชนะ มันก็ต้องมีแพ้ แต่ถ้าเราปรองดองกัน มีแต่ชนะไม่มีแพ้...” ในฐานะของคน
ไทย และโดยเฉพาะในฐานะข้าราชการไทย มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ต้องตั้งตัวอยู่ในความไม่ประมาท เตือนสติตนเองถึงเรื่องศีลธรรมและ
จริยธรรม และปฏิบัติโดยการกลั่นกรองเป็นอย่างดีก่อน คงไม่มีประโยชน์อะไร 
ที่จะสร้างอนุสรณ์ หรือเหตุการณ์เช่นนี้ไปเรื่อยๆ โดยไม่คิดช่วยกันหาทางแก้ปัญหา
อย่างแท้จริง 

สิ่งที่ได้มากกว่าการเรียนรู้ 
 สําหรับการเดินทางเพื่อการเรียนรู้ ในครั้ งนี้  สิ่ งที่ ได้ภายในห้าวัน  
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชานั้น นับเป็นการเติมเต็ม ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และ 
สร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้น ทําให้เห็นความพิเศษที่แตกต่างของข้าราชการไทย และ
เพื่อนร่วมเดินทาง อีกหลายชีวิต จากหลายๆ หน่วยงาน ทั้ งรูปแบบของความคิด  
การแก้ปัญหา การทํางานร่วมกัน ซึ่งอาจดูเหมือนไม่มีอะไรสําหรับคนที่คิดว่ารู้
หมดแล้ว แต่มันกลับดูยิ่งใหญ่มากสําหรับคนที่ยังคิดว่ายังไม่รู้อะไรอีกมากมาย  
และ “ฉันอยากเรียนรู้” ดังนั้นการเดินทางด้วยแก้วนํ้าที่ไม่เคยเต็ม และคําพูดดีๆ จาก



ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 

 193 

เพื่อนร่วมทางที่ว่า “เหลือช่องว่างไว้ให้จินตนาการ” จึงทําให้เป็นโอกาสของการเก็บ
เกี่ยวประสบการณ์และช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ทําให้อยากทําอะไรให้องค์กรและ
ประเทศชาติอีกมากมาย  ขอขอบคุณผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน “HiPPS 9 : 
CAMBODIA” ที่ร่วมสร้างเรื่องราวท่ีมีค่าในครั้งน้ี   
 เหนือสิ่งอ่ืนใด  
 “True success is not in the learning, but in its application to 
the benefit of mankind” 
 ความส าเร็จมิใช่อยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้น หากแต่เป็นการน าไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ 

: พระราชดํารัสใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  

 
 
 
 




